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§ 267 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Jan Hassel (S) och Björn Thodenius (M) justerar protokollet.  
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§ 268 Dnr 51207  

Parentation 

Kommunstyrelsens beslut 
Med anledning av Per-Arne Olofsson (RV), ersättare i kommunstyrelsen, bortgång 
hålls en tyst minut.  
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§ 269 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  
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§ 270 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 271 Dnr 2017-00784 000 

Information om Allaktivitetshall Gullspång Arena 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen är positiva till planerna på en Allaktivitetshall.  

Behandling på sammanträdet 
Gullspångs Arena ekonomisk förening genom Ulf Gustafsson, Gullspångs IF, 
informerar kommunstyrelsen om planerna på byggnation av allaktivitetshall i 
Gullspång.  

Jan Fredén, Skagersviks bordtennisklubb, deltar också på dagens kommunstyrelse 
sammanträdet. 

En projektplan redovisas och förslaget är det byggs en s.k. tälthall. För tälthallen 
kan man få 10 årsgaranti och för själva tältduken upptill 20 årsgaranti. Kostnaden 
för tälthallen beräknas till ca 7,3 mnkr.  

En offert har lämnats av Hallbyggarna med en 30 x 70 meter en yta reservade för 
spel plats för läktare, invändig byggnad kan användas till skyttelokal och övrigt 
t.ex. omklädningsrum och cafeteria.  

Amnehärads byggkonsult har tagit fram ritningar. Tälthallen ställs på hårdgjord 
asfalterad yta. Byggnaden består av dubbla tältdukar med isolering emellan vilket 
innebär att uppvärmningskostnaden inte blir så dyr. 

En investeringskalkyl för tälthall redovisas. 

En bidragsansökan inlämnats till Allmänna arvsfonden och en investeringsplan har 
redovisats. Allmänna arvsfonden behandlar bidragsansökan på sitt möte i februari 
2020. 

Bidragsansökan har lämnats till Riksidrottsförbundet och till jordbruksverket 
genom Länsstyrelsen där kan man söka 600 000 kr. Investeringsansökan på 100 
000 kr har inlämnats till Gullspångs kommun. Arbetet med att få sponsring har 
påbörjats.  

En uppskattad driftkalkyl/år redovisas beräknas till ca 250 tkr. 

Vid Gullstensskolan eller vid Gullspångs IF idrottsplats är två alternativ där 
tälthallen kan byggas. Önskemålet är att tälthallen byggs vid Gullstensskolan. Den 
befintliga grusytan kommer i så fall att tas i bruk. Det finns en prickmarksyta vid 
Gullstensskolan vilket innebär att en detaljplaneändring måste till om tälthallen 
ska byggas där.  
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Bakgrund 
Gullspångs Arena Ekonomisk förening har fått ett bidrag på 25 000 kr från 
Gullspångs kommun för att göra en förstudie kring byggandet av en 
allaktivitetshall i Gullspång.  

Det finns en vilja hos ett antal föreningar i Gullspångs kommun att bygga en 
allaktivitetshall då befintliga lokaler inte möter dagens och framtidens behov.  

 

Till dagens möte har representant från Gullspångs Arena ekonomisk förening 
inbjudits för att informera om planerna på byggnation av Allaktivitets hall i 
Gullspång.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 272 Dnr 2017-00603 042 

Information om budget 2019 från vård- och omsorgsnämnden 
samt barn-, utbildning- och kulturnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt anställningsstopp och inköpsstopp i alla 
verksamheter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att vård- och omsorgsnämnden och barn-, utbildning 
och kulturnämnden måste snarast vidta nödvändiga åtgärder.   

3. Kommunstyrelsen betonar att alla anställda och politiker ska vara 
kostnadsmedvetna på alla nivåer.  

Behandling på sammanträdet 
Ulf Andersson, utvecklingsledare, informerar om barn-, utbildning- och 
kulturnämndens budget 2019 underskottet beror bland annat på minskade 
statsbidrag och att licenskostnader och IT-kostnader är felräknade samt höga 
kostnader för den interkommunala gymnasieskolan. Prognosen pekar på ett 
underskott på 7,2 mnkr. 

 

Micha Rieckmann, controller, informerar om vård- och omsorgsnämndens budget 
2019 efter att en genomgång har gjort så pekar utfallet på ytterligare 6 mnkr i 
underskott. Totalt pekar prognosen på ett underskott på ca 14,6 mnkr. Det ökade 
underskottet beror bland annat på att man har räknat fel på personalkostnader 
och statsbidrag. Dessutom har licenskostnader och IT-kostnader inte räknats med 
dels har kostnaderna ökat under september och oktober månad. En rad åtgärder 
gällande redovisning/rapportering av månadsrapporter kommer att genomföras. 
Arbetet med besparingsförslag fortsätter bland annat schemaläggning. Vård- och 
omsorgschefen har tillsammans med controller tagit fram en handlingsplan för 
prognosarbetet.  

 

Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om att kommunen ligger lite högre än 
vad jämförbara kommuner gör på några verksamheter. Exempel på detta är mer 
personal, högre personaltät inom skolan och även inom särskilt boende samt 
hemtjänst.  

Bakgrund 
Information om budget 2019 från vård- och omsorgsnämnden samt barn-, 
utbildning- och kulturnämnden finns med som en punkt på dagens sammanträde.  
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Beslutsunderlag 
KSAU § 165/2019 

Beslutet ska skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 

Katarina Widell 

Barn-, utbildning- och kulturnämnden 

Awaz Karim 
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§ 273 Dnr 2019-00450 706 

Taxor och avgifter 2020 inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar om att taxor och avgifter för 2020 avseende 
verksamhet inom vård- och omsorgsnämnden regleras med en höjning 
motsvarande Socialstyrelsens rekommendation enligt konsumentprisindex.  

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

Bakgrund 
Ärendet har behandlats i vård- och omsorgsnämnden 2019-10-07 § 190. 

Avgifter inom vård och omsorg ändras vid årsskiftet. Kommunfullmäktige tar då 
beslut om avgifter i november. I mitten av december kommer Socialstyrelsen ut 
med sitt meddelandeblad för beräkning av avgifter inom äldreomsorgen, LSS och 
Individ- och familjeomsorg. Där står bland annat prisbasbelopp, minimibelopp, 
maxtaxa m.m. Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27 ska avgifter inom 
äldreomsorgen uppräknas enligt konsumentprisindex.   

Prisbasbeloppet är en faktor som påverkar taxor och avgifter. För 2020 ligger 
prisbasbeloppet på 47 300;- jämfört med 2019 då det låg på 46 500;-. 

Avgiftssatsen för beräkning av kyrkoavgiften 2020 är också en del av avgifterna 
som ska beaktas i beslutet, vilket kommer som besked från Kammarkollegiet i 
december månad.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 166/2019 

VON § 190/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-09-20, taxor och avgifter för vård- och omsorg, skriven av 
Katarina Widell 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 274 Dnr 2018-00128 042 

Omprioriteringar i investeringsbudget tekniska nämnden 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om omprioriteringar i 
investeringsbudget för tekniska nämnden Gullspångs kommun 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska kompletteras med förklaring till 
fastighetsavdelningens underskott och att ventilationsarbetet vid 
kommunledningskontoret i Hova tas med.  

Behandling på sammanträdet 
Michael Nordin, teknisk chef, informerar om ärendet och förklarar underskottet på 
fastighetsavdelningen. 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med tillägget 
att ärendet ska kompletteras med förklaring till fastighetsavdelningens underskott 
och att ventilationsarbetet vid kommunledningskontoret i Hova tas med 

Bakgrund 
Ärendet har behandlats på tekniska nämnden 2019-10-22 § 174. 

Total investeringsbudget för tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter 
2019 är 33 mnkr. I prognos 2 beräknades drygt 15 mnkr förbrukas. Det betyder att 
ca 18 mnkr av årets budget inte utnyttjas. Dock är det nya LSS-boendet i sin helhet 
(24 mnkr) budgeterat för år 2019 och där blir 19 mnkr över som ska användas år 
2020. Om man bortser från LSS-boendet så prognostiserar tekniska nämnden att 
göra ett totalt budgetöverskridande i prognos 2 på den skattefinansierade 
verksamheten med ca 1 mnkr. För att parera överskridanden som skett framförallt 
inom fastighetsavdelningen behöver omprioriteringar göras. 

Kommunfullmäktige i Gullspång tilldelade verksamhet teknik, 
fastighetsavdelningen och gatuavdelningen, 4 000 tkr i investeringsbudget för 
2019. Medlen delades lika mellan fastighetsavdelning och gatuavdelningen. 

Verksamhet teknik, gatuavdelningen, tog därefter fram förslag på vilka projekt 
som skulle genomföras enligt följande fördelning (inkl. ombudgeteringar). 

                                   Inv. medel 2019       Ombudgetering      Totalt 
Upprustning gator  1 500 tkr  740 tkr  2 240 tkr  
Genomförande 
trafiksäkerhets- 
program  

200 tkr  70 tkr  270 tkr  
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Utveckling 
lekplatser/grön-
områden  

300 tkr  1 321 tkr  1 621 tkr  

                        

Hittills har följande genomförts inom gatuavdelningens investeringsbudget eller 
beställts för genomförande under 2019: 

 Beläggningsåtgärder och upprustning gator - 1 645 tkr 

 Trafiksäkerhetsåtgärder - 30 tkr 

 Utveckling av lekplatser/grönområden (Göta Holme + flytt av 
gungställning) - 400 tkr 

Verksamhet teknik har stoppat resterande projekt och det innebär att det finns ett 
utrymme om drygt 2 000 tkr för att täcka andra budgetöverskridanden inom 
tekniska nämndens investeringsbudget. I prognos 2 aviserades ett utrymme på 1 
662 tkr. 

Således uppnår tekniska genom omprioriteringar ett ytterligare utrymme på drygt 
300 tkr jämfört med prognos 2. Dock återstår ett budgetöverskridande på totalen 
med 700 tkr. 

I denna summering ingår även budgetöverskridandet i skolprojekten med 2 100 tkr 
som redovisades redan i årsbokslutet för år 2018.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 168/2019 

Tekniska nämnden § 174/2019 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 275 Dnr 2019-00457 017 

Folkhälsorådet verksamhetsplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplanen för det lokala 
folkhälsoarbetet år 2020.  

Behandling på sammanträdet 
Linnea Wiljén, folkhälsostrateg, informerar om ärendet.  

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

Bakgrund 
Ärendet har behandlats i folkhälsorådet 2019-10-01 § 30. 

Gullspångs kommun och östra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett avtal gällande 
folkhälsoarbetet i kommunen. Syftet med avtalet är att genom långsiktig 
samverkan främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Enligt avtalet ska en 
verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet upprättas varje år.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 170/2019 

Folkhälsorådet § 30/2019 

Verksamhetsplan år 2020 för lokala folkhälsoarbetet 2020 

Beslutet ska skickas till 
Linnea Wiljén 
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§ 276 Dnr 2019-00225 042 

Svar på revisionsrapport bedömning och översiktlig granskning 
av delårsrapport  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:  

 

Kommunstyrelsen är medveten om att de finansiella målen inte uppfylls 2019. 
Årets resultat uppnår inte 1,5 %.  

Verksamheterna i de två stora nämnderna överskrider kraftigt tilldelad budget. En 
orsak är minskade statsbidrag och verksamheterna har inte hunnit ställa om.  

En förändring av verksamheten pågår för att under nästa år kunna uppfylla målen. 
Förändringar måste dock ske ansvarsfullt så att medborgare inte far illa och 
kommunen inte tappar viktig kompetens och resurser att fullgöra sitt uppdrag. 

Nämnderna styr sitt förändringsarbete och kommunstyrelsen följer det noga 
genom att inhämta redogörelser för vilka åtgärder som planeras och genomförs 
samt förväntade effekter av dessa.  

Kommunstyrelsen har minskat kostnaderna för de egna verksamheterna för att 
kompensera för nämndernas överskridande under en omställningsperiod. 

Gullspångs kommun har under många år legat på en låg investeringsnivå vilket 
medfört ett behov av renoveringar av kommunens fastigheter och andra 
anläggningar. De senaste åren har omfattande renoveringar gjorts av skolorna och 
planen är att ett kontinuerligt underhåll ska hålla undan nya behov under de 
närmaste åren. För VA-kollektivet finns en långsiktig investeringsplan. En ny 
förskola har tillkommit och ett nytt LSS-boende byggs. För att klara dessa stora 
investeringar har kommunen varit tvungen att ta nya lån. Kommunen gör sin 
upplåning via Kommuninvest för att få bra villkor. 

 

Revisorerna föreslår att de finansiella målen bör definieras bättre och 
verksamhetsmålen ska knytas till de finansiella. Kommunstyrelsen tar med sig 
revisorernas förslag in i nästa budgetprocess.  

Behandling på sammanträdet 
Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om ärendet.  
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Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  

Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna har genomfört granskning av kommunens 
delårsrapport 2019. Syftet har varit att bedöma om resultatet är förenligt med de 
mål som fullmäktige beslutat. 

Revisorerna bedömer att inga av de sex finansiella målen kommer att uppnås och 
detta är därmed inte förenligt med de mål som fullmäktige beslutat om. Man 
anser att målen bör definieras bättre få att målen ska bli mätbara. 

Revisorerna bedömer vidare att resultatet i delårsrapporten är förenlig med 
fullmäktiges mål för verksamheten. Verksamhetens mål bör vara kopplade till god 
ekonomisk hushållning. 

Räkenskaperna och delårsrapporten bedöms i allt väsentligt ge en rättvisande bild 
av kommunens resultat och ställning och har upprättats enligt redovisningslag och 
god redovisningssed. 

Revisorerna önskar ett yttrande från kommunstyrelsen över revisionsrapporten.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 171/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-10-29, yttrande över revisorernas granskning av 
delårsrapport 2019, skriven av Elisabeth Olsson 

Revisorernas bedömning och översiktlig granskning av delårsrapport 2019 

Delårsrapport 2019 med bilaga 

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna 

KPMG 
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§ 277 Dnr 2019-00385 007 

Svar på uppföljande revisionsgranskning av tidigare genomförda 
granskningar, revisionsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avge nedanstående yttrande gällande revisorernas 
uppföljande granskning av tidigare genomförda granskningar 2015-2018: 

 

Revisionen har gett ett antal rekommendationer: 

• Lägga till kontrollpunkt i den interna kontrollplanen avseende upphandling och 
inköp för de inköp som inte hanteras av upphandlingsenheten. 

Svar: Kommunen tar med sig rekommendationen till arbetet med nästa års 
internkontrollplan. 

• Fastställa en årlig internkontrollplan för överförmyndarverksamheten som följer 
beslutat reglemente för intern kontroll. 

Svar: Kommunen köper överförmyndarverksamhet av Överförmyndare i 
samverkan (ÖIS) i Skövde. Intern kontroll av verksamheten sker därmed genom 
Skövde kommun. Gullspångs kommun får årliga redovisningar och 
överförmyndarnämnden, som tillika är kommunfullmäktiges presidium, följer 
verksamheten genom regelbundna samråd. ÖIS har granskats av olika 
tillsynsmyndigheter och fått goda resultat i dessa. Gullspångs kommun har ett gott 
förtroende för hur verksamheten bedrivs. Inga signaler har inkommit om att 
verksamheten inte fullgör sitt uppdrag på ett gott sätt. Gullspångs kommun skulle i 
sådana fall omedelbart utreda ärendet. 

• Se över styrdokumentet Intern kontroll så att rätt begrepp används för den 
politiska organisationen. 

Svar: En omarbetning pågår. 

• Se över styrdokumentet Intern kontroll så att den inte innehåller motstridiga 
eller tolkningsbara skrivelser avseende tid för uppföljning. 

Svar: En omarbetning pågår. 

• Säkerställa att den interna kontrollen följer beslutade styrdokument Intern 
kontroll eller revidera dokumentet utifrån de rutiner som ska gälla för intern 
kontroll. 

Svar: En omarbetning pågår. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 20(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

• Arbeta systematiskt med uppföljning av den interna kontrollen utifrån beslutade 
styrdokument och formellt redovisa och besluta om dessa uppföljningar vid 
ansvarigt beslutsorgan. 

Svar: Gullspångs kommun tar tacksamt emot synpunkterna kring intern kontroll 
och håller på att omarbeta styrdokumenten. Redovisning av uppföljning kommer 
att ske enligt plan.  

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

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

Bakgrund 
Revisionen har gjort en uppföljande granskning av genomförda revisioner 2015-
2018.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 172/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-10-20, yttrande över revisorernas uppföljande granskning 
av tidigare genomförda granskningar, skriven av Elisabeth Olsson 

Uppföljande revisionsgranskning av tidigare genomförda granskningar 

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna 

KPMG 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 21(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 278 Dnr 2019-00486 005 

Ansökan om kommunal borgen från fiberföreningen Skagern - 
Unden ekonomisk förening, BFSU 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

 

Kommunfullmäktige beviljar Bredbandsföreningen Skagern-Unden ekonomisk 
förening (BFSU) en kommunal borgen på 400 000 kr för bredbandsanläggning, med 
en maximal period av tre år.  

 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens ordförande har 2019-11-13 beslutat att ärendet ska tas upp 
direkt i kommunstyrelsen utan föregående beredning i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens ordförande har beslutat att ställa sig bakom förslag till beslut 
enligt tjänsteskrivelse, 2019-11-12, skriven av Elisabeth Olsson. 

 

Bredbandsföreningen Skagern-Unden (BFSU) har hamnat i ett svårt läge. Statliga 
stödmedel betalades ut december 2018 vilket gjorde att det uppkom ett högt 
resultat för 2018 vilket nu kommer att beskattas med 196 000 SEK. 

 

Under 2019 har föreningen jobbat med att slutföra det återstående jobbet med att 
införa ledningsrätt för fibernätet. Lantmäterikostnaderna har visat sig vara mycket 
mer kostsamma än beräknat då för föreningens område delats in i fyra 
delområden. Lantmäteriet ansåg området vara för omfattande (180 km 
kanalisation i delar av tre kommuner). Hittills har detta kostat drygt 200 000 SEK 
och en del återstår att göra. 

 

Dessa båda oförutsedda kostnader har försatt föreningen i en akut brist på medel. 
Föreningen behöver därför låna 400 000 under två år för att klara likviditeten. 
Föreningen ansöker därför om att få återuppta den kommunala borgen den 
tidigare haft. Föreningen beräknar att under de kommande åren ha löpande 
intäkter så att återbetalningen av lånet blir max två år. Därefter upphör 
kommunens borgen. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 22(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Bedömning 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att lämna borgen för lån som 
fiberföreningar som verkar i Gullspångs kommun. Bredbandstillgänglighet är ett 
prioriterat område för demokrati och tillgänglighet för landsbygden och därmed en 
kommunal angelägenhet. 

Ekonomichef Anders Bernhall ser inga hinder att bevilja borgen till fiberföreningen.  

Utifrån detta bedömer undertecknad att en kommunal borgen till BFSU på 400 000 
kr för bredbandsanläggning, med en maximal period av tre år, bör tillstyrkas.  

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, 2019-11-13, fattat av Carina Gullberg 

Tjänsteskrivelse, 2019-11-12, kommunal borgen från Bredbandsförening Skagern-
Unden, skriven av Elisabeth Olsson 

Ansökan om kommunal borgen från Bredbandsföreningen Skagern-Unden 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 23(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 279 Dnr 2019-00427 106 

Gemensam planenhet inom Mariestad, Töreboda och Gullspångs 
kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om nedanstående svar på de frågorna 
som ställdes vid föregående möte då ärendet behandlades.  

 Planintäkter kommer att föras till den kommunen som har kostnaden för 
framtagande av aktuell plan. 

 Nyttjandegraden av planarbetet stäms av och regleras vid årets slut. 

 Vid anhopning av från kommunerna beställda planer kan en prioritering 
göras av styrgruppen. Vid behov kan konsult anlitas. Styrgruppen består av 
kommuncheferna.  

Behandling på sammanträdet 
Elisabeth Olsson, kommunchef, redovisar svar på de frågor som ställdes på 
kommunstyrelsens sammanträde § 253/2019 då ärendet behandlas. 

Planintäkter kommer att föras till den kommunen som har kostnaden för 
framtagande av aktuell plan. 

Nyttjandegraden av planarbetet stäms av och regleras vid årets slut. 

Vid anhopning av från kommunerna beställda planer kan en prioritering göras av 
styrgruppen. Vid behov kan konsult anlitas. Styrgruppen består av 
kommuncheferna.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-10-30 § 253. Ett antal frågor kom 
upp vid detta möte.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 24(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 280 Dnr 2019-00424 006 

Sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar år 2020: 

Måndagar normalt kl 18:30 

27 januari 

24 februari 

30 mars 

27 april 

15 juni 

31 augusti 

28 september 

26 oktober 

25 november onsdag 

14 december 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunfullmäktiges presidiums förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget men med 
ändringen att kommunfullmäktiges möte den 25 maj tas bort.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har § 224/2019 lämnat ett förslag till sammanträdesdagar 2020 
för kommunfullmäktige. 

 

På kommunfullmäktiges möte § 154/2019 yrkade Per-Arne Brandberg (S) att 
februari och september mötets tas bort, förslag från presidiet. Björn Thodenius 
(M) yrkade då på återremiss och kommunfullmäktige beslutade att ärendet skulle 
återemitteras. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 25(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Kommunfullmäktiges presidium har vid beredningen den 12 november lämnat ett 
förslag om sammanträdesdagar 2020 vilket är detsamma förslag som 
kommunstyrelsen lämnade i § 224/2019.  

Beslutsunderlag 
Förslag från kommunfullmäktiges presidium till sammanträdesdagar 2020, skriven 
av Britt-Marie Nilsson 2019-11-13 

KS § 224/2019 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 26(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 281 Dnr 51091  

Information från Skaraborgs kommunalförbund  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om Skaraborgs kommunalförbund 
protokoll från styrelsen 2019-10-11.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen, protokoll 2019-
10-11.  

Beslutsunderlag 
Skaraborgs kommunalförbund, styrelsen, protokoll 2019-10-11 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 27(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 282 Dnr 2019-00002 002 

Delegationsbeslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.  

     

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 2019-11-20 

 

Sid 28(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 283 Dnr 2019-00001 999 

Delgivningar 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna 

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

 

a) Tekniska nämnden protokoll 2019-10-22 

b) MTG-styrgruppsmöte anteckningar 2019-10-10 

c) Dom från Vänersborgs Tingsrätt mål nr P 517-18 gällande positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av ställverksbyggnad på fastigheten Lökstad 1:21 
och protokoll från Högsta domstolen mål nr Ö 5074-19 gällande ansökan i hovrätt 
om resning m.m. 

d) Protokoll från samverkansgruppen verksamhet inom kommunstyrelsen, FAS 
2019-09-24 

e) Folkhälsorådet protokoll 2019-10-01 

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 29(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 284 Dnr 2019-00388 007 

Delgivning - Svar på fråga från revisionen till kommunstyrelsens 
presidium med anledning av vård- och omsorgsnämndens 
grundläggande granskning  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens presidiums 2019-11-06 § 173 
yttrande nedan:  

 

Kommunstyrelsens presidium beslutar att till revisionen avge svar enligt nedan, 
med anledning av deras grundläggande granskning av vård- och omsorgsnämnden. 

Utifrån granskningen ställer revisorerna en fråga till kommunstyrelsens presidium: 

Hur ska beredningen av ärendet avseende vård- och omsorgsnämndens 
prognosticerade underskott ske vidare i kommunstyrelsen? 

 

Yttrande: 

Kommunstyrelsen följer nogsamt vård- och omsorgsnämndens omställningsarbete 
till gällande budgetförutsättningar. Kommunstyrelsen är medvetna om att det är 
ett svårt och omfattande arbete som måste genomföras med stort ansvarstagande 
för brukarnas behov och kommunens resurser.  

 

Presidiet ser flera positiva förändringar och ett exempel är omställningen av 
verksamheten för ensamkommande barn som genomgått en stor förändring på 
kort tid och som nästa år kommer att inrymmas i budget.  

 

Presidiet har fört samtal med nämnden kring deras åtgärdsplaner och följer 
resultaten i bland annat genom delårsrapporten. Ett antal omfattande 
individinsatser har försvårat nämndens strävan att sänka sina kostnader.  

Under 2019 har kommunstyrelsen bidragit till att minska underskottet totalt 
genom sparsamhet i den egna verksamheten. Inför 2020 har kommunfullmäktige 
beslutat att inte belasta vård- och omsorgsnämnden med ytterligare besparingar.  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 30(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Situationen är allvarlig och fortsatta effektiviseringar är ett måste. Därför 
fortsätter dialogen med vård- och omsorgsnämnden för att kommunstyrelsen ska 
kunna ge goda förutsättningar för nödvändigt förändringsarbete.  

     

Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av 
vård- och omsorgsnämndens verksamhet för 2019.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 31(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 285 Dnr 2019-00443 011 

Delgivning - Remiss av regional oljeskyddsplan för Västra 
Götalands län, dnr 450-35896-2019-2 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2019-11-06 § 
174 nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom följande 
gemensamma yttrande: 

 

Synpunkter 

Här nedan sammanställs synpunkterna på de olika avsnitten i planen. 

Oljeutsläppets olika faser, Samordning och information samt Aktörer och ansvar 

- Länsstyrelsen har i remissutgåvan på ett utmärkt sätt beskrivit hur det 
geografiska områdesansvaret fördelas mellan de olika myndigheterna och 
aktörerna. 

Analysstöd och tekniksystem 

- Det är bra att man påpekar att den digitala miljöatlasen är ett viktigt underlag för 
de som ska fatta beslut om lämpliga åtgärder. Att kommunerna upprätthåller ett 
bra underlag för den digitala miljöatlasen är en förutsättning om den ska vara till 
nytta. 

- I västerhavet är det kustbevakningen som (vi har uppfattat det) ansvarar för 
analysen av hur och var ett oljeutsläpp sprider sig med hjälp av SeaTrack-Web, och 
som också presentar en gemensam lägesbild. Kommer detta även att gälla i 
Vänern?  

Prioritering 

- Det är bra att länsstyrelsen påpekar att när det gäller oljeutsläpp i Vänern, 
Vättern och Göta älv så behöver också dricksvattentäkter och kommunala intag för 
dricksvatten beaktas. I övrigt anser vi att länsstyrelsen gjort en bra prioritering av i 
vilken ordning man tar itu med de olika områden som har behov av sanering. 

 

Nödhamnar och offervikar 

- I Vänern är det en fråga mer om vilken hamn som är lämplig då det finns få vikar 
som är så djupa att man kan bogsera in ett fartyg dit och många vikar redan har 
någon form av skydd. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 32(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Generellt 

- Den regionala oljeskyddsplanen utgör även ett bra underlag för kommunernas 
fortsatta arbete med de lokala oljeskyddsplanerna.  

Riskbild 

Under rubriken riskbild anser vi att texten bör redigeras enligt nedan.  

Både längs kusten och i Vänern finns det flertal Natura 2000-områden, 
naturreservat, andra skyddsvärda områden, stora fågel- och våtmarksområden 
samt nationalparker som kan skadas vid ett oljeutsläpp. Utanför Bohusläns kust 
finns Kosterhavets nationalpark med ca. 12 000 unika, sällsynta och vanliga arter 
där hälften finns under ytan och resterande på land. Nationalparken består av ett 
stort vattenområde, delar av Rossö och ett stort antal holmar och skär. Här finns 
många sällsynta och unika arter. I Vänern ligger Djuröarkipelagen som består av ett 
trettiotal öar och skär. Ingen skärgård i landet ligger så isolerad mitt i landets 
största sjö. Öarnas kalspolade hällar, klapperstenstränder och rika fågelliv är 
typiska inslag i den svenska insjönaturen. 

Prioritering 

Prioriteringar kan göras på flera olika sätt, till exempel utifrån biologiskt värde eller 
juridiskt skydd, dock sammanfaller ofta dessa. Det högsta juridiska skyddet som en 
kuststräcka kan få är nationalpark. I Västra Götalands län ligger nationalparkerna 
Kosterhavet och Djurö. Natura 2000-områden och naturreservat har samma 
juridiska vikt och behöver därför prioriteras. Att sanera olja som eventuellt skulle 
hamna i ålgräsängar är svårt och skulle ge stora skador i det marina livet.  

     

Bakgrund 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har den 8:e oktober via mail skickat ut en 
remiss av regional oljeskyddsplan för Västra Götalands län till de aktörer som kan 
beröras och/eller bidra till att hantera konsekvenserna av ett oljeutsläpp. 

Väner-kommunerna i Västra Götaland, dvs Gullspång, Mariestad, Götene, 
Lidköping, Grästorp, Vänersborg, Mellerud och Åmåls kommuner inkommer här 
med ett gemensamt svar, via Vänersamarbetet.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 33(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 286 Dnr 2014-00308 339 

Delgivning - Beslut om utbetalning från Boverket till 
centrumgestaltning Gullspång 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges beslut om utbetalning från Boverket till 
centrumgestaltning Gullspång.  

 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 34(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 287 Dnr 2019-00461 000 

Delgivning - Delårsrapport 2019 Skaraborgs Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges delårsrapport 2019 Skaraborgs Kommunalförbund.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 35(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 288 Dnr 2019-00459 000 

Delgivning - Delårsrapport 2019 Tolkförmedling väst och 
revisionernas bedömning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges delårsrapport 2019 Tolkförmedling väst och 
revisionernas bedömning.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 36(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 289 Dnr 2019-00316 135 

Delgivning - Tolkförmedlingen Väst budget & verksamhetsplan 
2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Tolkförmedlingen Väst budget & verksamhetsplan 2020-
2022.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 37(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 290 Dnr 50958  

Delgivning - Månadsuppföljning av ekonomi tekniska nämnden 
för september månad 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges månadsuppföljning av ekonomi tekniska nämnden för 
september månad.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 38(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 291 Dnr 2019-00483 230 

Delgivning - Information från miljö- och byggnadsnämnden att 
Euro Trucks har beviljats bygglov för uppställningsplats för 
lastbilar på fastigheten Hova 49:82 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges information från miljö- och byggnadsnämnden att Euro 
Trucks har beviljats bygglov för uppställningsplats för lastbilar på fastigheten Hova 
49:82.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 39(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 292 Dnr 2019-00484 230 

Delgivning - Information från miljö- och byggnadsnämnden att 
Mark och bygg har beviljats bygglov för rivning av gammal 
kontorsbyggnad/förråd på fastigheten Otterbäcken 21:3 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

 
     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges information från miljö- och byggnadsnämnden att Mark 
och bygg har beviljats bygglov för rivning av gammal kontorsbyggnad/förråd på 
fastigheten Otterbäcken 21:3.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-11-20 

 

Sid 40(40) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 293 Dnr 2019-00488  

Delgivning - Vad händer i Vänern 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges publikationen "Vad händer i Vänern? utgiven av Vänerns 
Vattenvårdsförbund 2019.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


