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Kommunfullmäktige  Sida 1(32) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: måndagen den 17 juni 2019 kl 13:00-15:40  
 

Paragrafer §§ 93-109 
 

Plats: Sessionssalen, Hova, ajournering kl 14:39-14:50  

Underskrifter:  
  

Ann-Christin Erlandsson 
Ordförande 

Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 

  
Justeras  

Jan Hassel       Kerstin Bäckerbo 
 
 
Beslutande Se närvarolista på sida 2 

Ersättare Se närvarolista på sida 2 

Övriga Se närvarolista på sida 2 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-06-17 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 2(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Ann-Christin Erlandsson (S), Ordförande 
Maria Gustafsson (M), 2:e vice ordförande 
Carina  Gullberg (S) 
Jan Hassel (S) 
Anja  Nyström (S) 
Roger Wiking (S) 
Reine Hilding (S) 
Evelina  Eriksson (S) 
Monica Högberg (S) 
Bo  Hagström (C) 
Kjell Lindholm (C) 
Maritha Hagström (C) 
Hans-Göran  Larsson (RV) 
Björn  Thodenius (M) 
Victor Albertsson Tidestedt (M) 
Eric Mellberg (M) 
Monica Joby (M) 
Kerstin Bäckerbo (M) 
Torbjörn Lööf (M) 
Nour Beyed (L) 
Sarah Johansson (FI) 
Frank Ludvigsson (SD) 
Stig Svensson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Lars-Göran Ytterberg (S) tjänstgörande ers för Monika 
Hall Fornander 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tjänstgörande ers 
för Per-Arne Brandberg (S) 
Kristoffer Alexandersson (S) tjänstgörande ers för 
Margitha Dagobert (S) 
Per-Arne Olofsson (RV) tjänstgörande ers för Bengt O 
Hansson (RV) 
Therese Gustavsson (M) tjänstgörande ers för Kerstin 
Isaksson (M) 
Lars Forsström (SD) tjänstgörande ers för Lennart 
Ardemo, § 93-98, del av § 99 kl 13:00-14:20 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 3(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Övriga närvarande  

Ersättare Christian Carlström (S) 
Ingvar Claesson (RV) 
 
 

Övriga Robert Skogh, miljö- och hälsoskyddsinspektör, § 98 
Jan Malmgren, förbundsdirektör, § 99 
Anders Bernhall, ekonomichef, § 101 
Elisabeth Olsson, kommunchef 
Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare 
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Sid 4(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 5(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 93 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Jan Hassel (S) och Kerstin Bäckerbo (M) justerar protokollet.  

     

     

     

 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 6(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 94 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ändringen att punkt 4 aktuell 
information kommunfullmäktige utgår och fråga från Björn Thodenius (M) läggs 
till.  

     

     

     

 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 7(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 95 Dnr 19103  

Angående anmälan om jäv 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Föreligger ingen anmälan om jäv.  
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Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 8(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 96 Dnr 2018-00040 000 

Aktuell information kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 
Punkten utgår från dagordningen.  

     

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2016-12-12, § 215 antagit ny arbetsordning för 
kommunfullmäktige.     

I arbetsordningen har § 44 ändrats från ordet är fritt till aktuell information. 

Aktuell information § 44 

- Politiker i fullmäktige ska beredas tillfälle att delge aktuell information från 
nämnder, styrelser, kommunala bolag, kommunalförbund, regionen och 
utbildningar. 

- Punkten läggs i början på sammanträdet, direkt efter allmänhetens frågestund. 

- Varje enskilt inlägg får pågå högst fem minuter enbart fyra stycken bereds tillfälle 
per sammanträde. 

- Inlägg ska innehålla ämnen av allmänt intresse och ska beröra kommunens 
intresseområden. Inlägget får inte avse myndighetsutövning av enskild eller 
innehålla frågor. Det får ej heller beröra ärenden som finns med på dagordningen 
för innevarande sammanträde. Presidiet avgör om inlägget uppfyller kriterierna.  

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

- I kungörelsen inför sammanträdet ska anges Aktuell information.   

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

-Endast tjänstgörande ledamot får föredra under punkten aktuell information.  
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Kommunfullmäktige 2019-06-17 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 10(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 97 Dnr 2019-00331 000 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina Gullberg (S) 
gällande att dra bort budgeten från budgetfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan därmed är besvarad.  

Behandling på sammanträdet 
Björn Thodenius (M) läser upp sin fråga och Carina Gullberg (S) besvara frågan och 
informerar om att budgeten beräknas behandlas på kommunfullmäktiges möte i 
oktober.  

Bakgrund 
Björn Thodenius (M) har 2019-06-14 lämnat nedanstående fråga till Carina 
Gullberg (S), kommunstyrelsens ordförande, för besvarande vid 
kommunfullmäktige 2019-06-17. 

 

"Gullspångs kommun befinner sig idag i den svåraste ekonomiska situationen på 
över 20 år. I det läget väljer socialdemokratiska styret att dra bort budgeten från 
budgetfullmäktige. Det när verksamheterna går på knäna och behöver klara och 
tidiga besked för att så snabbt som möjligt kunna komma i ekonomisk balans."  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 11(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 98 Dnr 2017-00401 009 

Information om Gullspång River Action Plan 2017-2020, (GRAP)   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Robert Skogh, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om projektet 
Gullspångs River Action plan 2017-2020 (GRAP).   

Projektets syfte är att initiera restaureringsåtgärder för att skyndsamt öka 
produktionen av lax och öring.  

Bakgrund 
Till dagens sammanträde har Robert Skogh, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 
inbjudits för att informera om projektet Gullspång River Action Plan 2017-2020, 
(GRAP).  

 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 12(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 99 Dnr 2019-00001 999 

Information från Skaraborgs Kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Jan Malmgren, förbundsdirektör, Skaraborgs Kommunalförbund. Informerar om 
Skaraborgs kommunalförbunds verksamhet. 

 

Skaraborgs kommunalförbund är en intresse- och samverkansorganisation för 
Skaraborgs  15 kommuner. 

Uppdrag: 

- Tillväxt & utveckling 

- Verksamhetsstöd & intressebevakning 

- Företräda kommunerna  

Fyra utvecklingsområden: 

- Regional utveckling 

- Hållbar samhällsutveckling 

- Kunskapsutveckling 

- Välfärdsutveckling 

Bakgrund 
Jan Malmgren, förbundsdirektör, Skaraborgs Kommunalförbund, har inbjudits till 
dagens sammanträde för att informera om Skaraborgs Kommunalförbund.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 13(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 100 Dnr 2019-00269 040 

Kommunfullmäktiges mål 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunfullmäktiges mål 2020. 

 

 

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag med instämmande av 
Hans-Göran Larsson (RV). 

 

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

Bakgrund 
Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens budgetberedning § 27 2019-05-08 
och på kommunstyrelsen § 126 2019-05-22. 

 

Förslaget är att kommunfullmäktiges mål för år 2020 är desamma som för år 2019. 

 

Beslutsunderlag 
KS § 126/2019 

Budgetberedningen § 27/2019 

Kommunfullmäktiges mål 2020 

Beslutet ska skickas till 
Anders Bernhall 

Elisabeth Olsson 

Elin Asp 

Maria Andersson 

Katarina Widell 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 14(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Mikael Fransson 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 15(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 101 Dnr 2019-00225 042 

Tertialrapport 1 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar om tertial 1 2019. 

 

 

Bakgrund 
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen 2019-06-03 § 140, kommunstyrelsen 
beslutade då att nämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får i 
uppdrag att arbeta vidare under året för att nå en budget i balans. 

 

Årligen ska tertialrapporter med prognos presenteras till kommunstyrelsen. 
Rapporterna redovisas i samband med april, augusti (delårsrapport) samt 
december månad (årsredovisning). 

 

Årets första tertialrapport grundar sig på aktuell redovisning efter april månads 
utgång. Beträffande den förväntade utvecklingen av skatter och bidrag grundar sig 
prognosen på senast tillgängliga uppgifter från SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) som publicerades i början av maj månad. 

 

Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende budget 2019 fastställdes ett 
budgeterat resultatmål till 4,7 mnkr vilket motsvarar 1,5% av budgeterade skatter 
och bidrag (resultatet 2018 uppgick till -4,2 mnkr). 

 

Årets första prognos, efter april månads utgång, uppvisar en stor negativ avvikelse 
gentemot budgeterat resultat. Prognosen visar ett förväntat resultat på -4 mnkr 
vilket motsvarar en avvikelse på -8,8 mnkr gentemot fastställd budget. Orsaken till 
det förväntade resultatet beror på att verksamheterna sammantaget redovisar 
stora prognostiserade avvikelser. Verksamheterna redovisar sammanlagt ett 
prognostiserat underskott på nästan 10 mnkr. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 16(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsunderlag 
KS § 140/2019 

Uppdaterad tertialrapport april 2019 

Tjänsteskrivelse 2019-05-4, skriven av Anders Bernhall 

KSAU § 67/2019 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 17(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 102 Dnr 2017-00259 812 

Motion - Shoppingresa för äldre 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte permanenta shoppingresor för äldre.  

 

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. 

 

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

Bakgrund 
2017-10 30 beslutade Kommunfullmäktige att starta ”shopping- och serviceresor” 
och anslog icke ramhöjande medel för 2018. 

Enligt beslutet är serviceresorna en försöksverksamhet under ett år. Resorna är 
kostnadsfria och gäller kommuninnevånare över 65 år. 

Vård- och omsorgsnämnden fick i uppdrag att genomföra serviceresorna inom 
ramen för uppdraget som ”äldrestödjare”. 

Förvaltningen avtalade med Gullspångsbuss att genomföra serviceresorna med 
start den 5 juni 2018. Resorna har genomförts två gånger per månad i Gullspång 
med omnejd (på tisdagar då det är torghandel i Gullspång) och två gånger per 
månad i Hova med omnejd (på fredagar då det är torghandel i Hova). 

Under Hova Riddarvecka och under ”kommunkampen i Skaraborg” genomfördes 
en extra tur till Hova. 

Information till allmänheten om resorna gick ut genom kommunens hemsida, 
dagspress och ”Hova-Gullspångsnytt”. 

Serviceresorna har varit uppskattade av de personer som använt tjänsten. Det har 
dock rört sig om ett fåtal, mindre än en handfull, personer som nyttjat tjänsten. 
Förvaltningen har efterfrågat statistik från Gullspångsbuss men inte fått några 
uppgifter. Vi vet att turerna i samband med Riddarveckan och kommunkampen 
nyttjades av fler. 
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Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 18(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens uppfattning är att serviceresor av denna typ inte ingår i vård- och 
omsorgsverksamhetens kärnuppdrag. Med det sparbeting som dessutom åligger 
vård- och omsorgsverksamheten bedömer undertecknad att det för 2019 inte 
finns något ekonomiskt utrymme för att fortsätta med resorna. 

  

 

Beslutsunderlag 
Ks § 145/2019 

KSAU § 74/2019 

VON § 54/2019 

Tjänsteskrivelse 2019-02-25, skriven av Katarina Widell 

Motion shoppingresor för äldre 2017-03-24 

Beslutet ska skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

Carina Gullberg  

Per-Arne Brandberg 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 19(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 103 Dnr 2018-00098 812 

Motion permanent toa vid badplatsen i Skagersvik 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att man fortsätter med nuvarande lösning och hyr 
toaletter inför varje säsong, motionen avslås därmed.  

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

 

 

 

Bakgrund 
Eric Mellberg (M) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 31 januari 2018 
att kommunen ska bygga en permanent toalett vid Skagersviks badplats med 
koppling till befintligt VA-nätet. Utredning och svar på motionen redovisades i 
kommunstyrelsen den 3 oktober 2018. 

De alternativ som redogjordes var den lösning som är nu där toalett hyrs in under 
4 månader till en kostnad av 8000 kr/år. Tömning av toaletten sköts av verksamhet 
teknik efter beställning från Skagersviks fritidsförening som har skötselavtal med 
kommunen på badplatsen. Utredningen redogjorde också för förutsättningarna 
och kostnaderna för att bygga en permanent toalett ansluten till det kommunala. 
Endast anslutningsavgifterna till kommunala Va-nätet beräknas till 100 000 kr 
sedan tillkommer kostnaderna för markarbete, byggnad och inventarier. Viss 
skötsel krävs året om.  

Kommunstyrelsen beslutade att ge verksamhet teknik i uppdrag att ta fram ett 
alternativt förslag på lösning gällande toalett vid badplatsen i Skagersvik. 

Verksamhet teknik har tittat på de olika lösningar som finns på badplatserna inom 
MTG. 

Toaletter hyrs in under sommaren där tömning sker av egen personal, städning 
köps in eller sköts via skötselavtal. Kostnaden i Skagersvik, 8000 kr/år. 

 

Mulltoa, pris 60 000 kr för byggsats, montering 10 000 kr + ramp 3 000 kr. Totalt ca 
73 000 kr + moms. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Andra alternativ som förbränningstoa, kräver el eller gas för drift samt påse vid 
varje besök vilket gör att de ej rekommenderas på offentliga platser. 

I ovan beräknade kostnader ingår ej skötsel vilket inte bedöms skiljas i större 
utsträckning mellan de olika alternativen.  

Utifrån ovanstående föreslår verksamhet teknik att man fortsätter med nuvarande 
lösning och hyr toaletter inför varje säsong.  

 

 

 

Beslutsunderlag 
KS § 146/2019 

KSAU § 73/2019 

Tekniska nämnden § 82/2019 

KS § 286/2018 

Tjänsteskrivelse 2018-09-03 skriven av Lena Norrström 

KSAU § 175/2018 

Motion permanent toa vid badplatsen i Skagersvik 2018-01-31 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 

Eric Mellberg 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 21(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 104 Dnr 2019-00265 006 

Publicering av nämndshandlingar på kommunens hemsida 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att nämndshandlingar innehållandes personuppgifter 
får publiceras på kommunen hemsida.  

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

Bakgrund 
Kommunen vill fortsätta publicera olika nämndshandlingar på sin hemsida. Det är 
en viktig del i att ge insyn i beslutsfattande och det politiska arbetet. I stort sett 
alla sådana handlingar innehåller personuppgifter av något slag. För att sådan 
publicering ska vara möjlig bör ett beslut fattas av kommunfullmäktige. Detta 
enligt den nya lagstiftning kring behandling av personuppgifter som trädde ikraft 
2018.  

Att publicera nämndshandlingar som innehåller personuppgifter på hemsidan 
utgör en så kallad personuppgiftsbehandling. Den dataskyddsförordning som 
trädde i kraft 25 maj 2018 ställer krav på att all personuppgiftsbehandling ska ha 
en tydlig och explicit angiven rättslig grund. Publicering av nämndshandlingar på 
hemsida måste alltså ha en rättslig grund. 

Det finns sju olika rättsliga grunder. De som oftast är aktuella för en kommun är 
myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse, fullgörande av avtal, rättslig 
förpliktelse eller samtycke från den registrerade. Den grund som nu är aktuell är 
den förstnämnda. Det innebär att den personuppgiftsansvarige (respektive politisk 
nämnd) behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse. 

En sådan uppgift ska dels vara just en uppgift av intresse för det allmänna men 
också ha stöd i lag eller beslut som fattats med stöd av lag. För en kommun kan 
det vara de många uppgifter som den ålagts att utföra enlig lag, t.ex. 
skolverksamhet. Men kommuner har också en vidsträckt möjlighet att göra 
frivilliga åtaganden inom vilka personuppgiftsbehandling kan vara tillåten. För att 
så ska vara fallet ska det finnas ett beslut från kommunen.  

Att publicera nämndshandlingar med personuppgifter på hemsida är exempel på 
en uppgift av allmänt intresse där det alltså krävs ett beslut från 
kommunfullmäktige. Sveriges kommuner och landsting har kommit med en 
mycket tydlig rekommendation om det. Det föreslås därför att kommunfullmäktige 
i Gullspångs kommun ska fatta ett sådant beslut. 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 22(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Alla personuppgifter i nämndshandlingar ska dock inte publiceras. Det rör sig om 
uppgifter som omfattas av sekretess eller som i övrigt kan vara integritetskänsliga.  

 

 

Beslutsunderlag 
KS § 152/2019 

KSAU § 71/2019 

Tjänsteskrivelse 2019-04-25 skriven av Per Ahlström 

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 

Per Ahlström 

Vård- och omsorgsnämnden 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 23(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 105 Dnr 2019-00279 006 

Digital signering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att införa digital signering av samtliga protokoll för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder och utskott.  

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

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2018-11-28 § 173 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag 
att påskynda digitalisering.  Med anledning av detta föreslår förvaltningen att 
samtliga protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder 
och utskott ska signeras digitalt.  

Digital signering underlättar den administrativa hanteringen och de 
förtroendevalda slipper att ta sig till kommunkontoret för att skriva på vilket 
sparar på miljön med minskade transporter och någon reseersättning behöver inte 
betalas ut. 

Kommunen har idag ett system gällande digital signering som redan använts och 
fungerar bra. 

För att signera ett protokoll digitalt måste man ha ett bankID. 

BankID är kostnadsfritt och man får det via sin bank. 

Under 2018 hade 8 miljoner svenskar BankID varav cirka 7,5 miljoner ett mobilt 
BankID. Antalet användningstillfällen (inloggningar och underskrifter) med BankID 
beräknas uppgå till fyra miljarder under 2019. BankID används i tjänster hos de 
flesta myndigheter, kommuner och banker och ett antal övriga tjänster i samhället 
inte minst betaltjänster. (källa BankID) 

 

 

Beslutsunderlag 
KS § 153/2019 

KSAU § 72/2019 

Tjänsteskrivelse 2019-04-30 skriven av Elin Asp, Britt-Marie Nilsson 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 24(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 

Karin Ahrle 

Anna Hallerström 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 25(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 106 Dnr 2019-00248 041 

Tolkförmedling Väst årsredovisning 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del bevilja Tolkförmedling Väst 
ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Tolkförmedling Västs 
årsredovisning 2018.  

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

Bakgrund 
Tolkförmedling Väst direktionen har 2019-03-29 § 361 godkänna årsredovisningen 
med ändringen att det sker ett förtydligande av procent och procentenhet i 
årsredovisningen samt att samtliga partibeteckningar uppdateras. 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i 
förbundet är Västra Götalandsregionen och kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, 
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde,Tibro, 
Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje 
medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. 
Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet. 

 

 

Beslutsunderlag 
KS § 154/2019 

KSAU § 75/2019 

Tolkförmedling Väst § 362/2019 

Tjänsteutlåtande Tolkförmedling Väst 2019-03-29 

Årsredovisning 2018 Tolkförmedling Väst 

Revisionsberättelse 2018 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 26(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutet ska skickas till 
Tolkförmedling Väst 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 27(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 107 Dnr 2019-00254 170 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del bevilja ansvarsfrihet för direktionen 
och de enskilda ledamöterna i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg för verksamhetsåret 2018. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna Räddningstjänsten Östra 
Skaraborgs årsredovisning 2018.  

     

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

Bakgrund 
Direktionen inom räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning 
för år 2018.  Årsbokslutet godkändes vid direktionens sammanträde 2019-02-28 (D 
§ 5).  

Revisorerna inom kommunalförbundet tillstyrker att direktionen och direktionens 
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

 

 

Beslutsunderlag 
KS § 155/2019 

KSAU § 76/2019 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg § 5/2019 

Årsredovisning 2018 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg § 2/2019 

Revisionsberättelse 2018 

Granskningsrapport 2018 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 28(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 29(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 108 Dnr 2019-00318 812 

Motion om motioners handläggning bearbetande och beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till beredning.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Frank Ludvigsson (SD) har 2019-06-03 inlämnat motion om motioners 
handläggning, bearbetande och beslut. 

 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige handlägger, bereder motioner och 
medborgarförslag inom rimlig tid, dock längst ett år från inlämnandet tills 
fullmäktige kan fatta beslut i saken. Att fullmäktige ges möjlighet till att avskriva 
ärendet, om ovan angivna tid förflutit. 

 

Beslutsunderlag 
Motion om motioners handläggning bearbetande och beslut 2019-06-03 

Beslutet ska skickas till 
Elisabeth Olsson 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 30(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 109 Dnr 2019-00193 007 

Delgivning - Svar på revisionsrapport över årsredovisning 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige förklarar sig delgivna kommunstyrelsens beslut § 141 2019-
06-03 nedan: 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och föreslår 
att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet. 

 

De väsentligaste slutsatserna från granskningen redovisas nedan samt svaren. 

 

1. Kommunen redovisar en betydande resultatförsämring. Revisionen betonar 
vikten av att kommunen fortsättningsvis har sin kostnadsutveckling under kontroll. 

Svar: Samtliga nämnder samt kommunstyrelsen genomför i samband med 
budgetarbetet inför 2020 ett betydande omställningsarbete för att redan under 
2019 komma ner till en budget i balans för att ge goda förutsättningar för 2020. 
Det är ett omfattande arbete som kommer att innebära förändringar i 
verksamheterna. 

2. Verksamheterna visar betydande underskott inom Barn, utbildning och kultur 
samt Vård och omsorg. 

Svar: En stor del av underskottet hänger samman med minskade bidrag från 
staten, framförallt Migrationsverket. Under åren av ett ökat mottagande av 
nyanlända växte organisationen för att klara kraven, med hjälp av medel från 
staten. De senaste åren har en förändring skett och en omställning har påbörjats 
till nya förhållanden. Framförallt mottagandet av ensamkommande ungdomar har 
minskat medan det övriga mottagandet och antalet barn med annat modersmål 
ligger kvar på ungefär samma nivå. Statsbidragen har däremot snabbt minskat. 
Verksamheterna har inte hunnit ställa om i samma takt. Detta har lett till en för 
stor verksamhet i förhållande till budget och ett underskott har därmed uppstått. 

3. Kommunen har löst upp ett tidigare överskott från flyktingverksamheten med 
11,4 miljoner vilket påverkat resultatet positivt. 

Svar: De ”sparade” medlen var avsedda att användas i just den situation som 
inträffade under 2018. De skulle vara en buffert för avvecklingen av verksamhet.  



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 31(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Inom verksamheten ensamkommande ungdomar fanns framförallt stora 
personalresurser och boenden. Avvecklingen av verksamheter har skett på ett 
ansvarsfullt och varsamt sätt både för kvarvarande ungdomar och personal. 

4. Verksamheterna ska klara sina tilldelade budgetramar och vidta nödvändiga 
åtgärder. Kommunstyrelsen har ett stort ansvar inom sin uppsiktsplikt. 

Svar: Ett omfattande arbete pågår att minska verksamheternas omfattning och 
innehåll. Kommunstyrelsen är tydlig i sitt budskap till verksamheterna att 
budgetramarna ska hållas, att förändringar måste ske men att de ska göras 
ansvarsfullt. 

5. De av fullmäktige fastställda finansiella målen har inte uppfyllts. 

Svar: För att klara det kommunala uppdraget 2018 och påbörja ett 
omställningsarbete var det nödvändigt att frångå målen. Omställning måste ske 
med hänsyn till de drabbade målgrupperna så att de inte far illa.  

6. De verksamhetsmässiga målen har delvis men inte fullt ut uppnåtts. 

Svar: De verksamhetsmässiga målen följer huvudsakligen offentlig statistik och är 
högt satta. Ett alternativ vore att sänka målnivåerna och öka uppfyllelsen men 
politiken har valt att ha höga målsättningar med signalen till verksamheten att 
fortsätta att arbeta för måluppfyllelse på sikt.  

Gällande sjukskrivningstalen inom vård- och omsorg så är de höga och man jobbar 
intensivt med riktade insatser.  

Tyvärr blev frågan om att rekommendera andra en anställning i kommunen 
felformulerad och kunde uppfattas på annat sätt. Förhoppningsvis är det fler som 
kan rekommendera kommunen som arbetsgivare vid nästa tillfälle. I vårens OSA-
enkät som alla verksamheter gjort visar resultatet generellt på en hög grad av 
trivsel på arbetsplatsen. 

Kommunen kommer att ta revisionens synpunkter i beaktande i det fortsatta 
arbetet med kommunens ekonomi. 

 

 

 

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Revisionen bedömer i sin revisionsrapport att årsredovisningen i allt väsentligt ger 
en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning och att den är upprättad i 
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 



 

 

 Protokoll 

Kommunfullmäktige 2019-06-17 

 
Sid 32(32) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Revisorerna begär kommunstyrelsens yttrande senast den 20 juni 2019. 

 

 

Beslutsunderlag 
KS § 141/2019 

Tjänsteskrivelse 2019-05-15 skriven av Elisabeth Olsson 

Revisionsrapport över årsredovisning 2018, 2019-03-18 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


