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Carina  Gullberg 
Ordförande 

Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 
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Anja Nyström     Björn Thodenius 
 
 
Beslutande Carina  Gullberg (S), Ordförande 

Bo  Hagström (C), 1:e vice ordförande 
Björn  Thodenius (M), 2:e vice ordförande 
Jan Hassel (S) 
Anja  Nyström (S) 
Ann-Christin Erlandsson (S)  
Stig Svensson (SD) 
Kjell Lindholm, (C) tjänstgörande ers ej § 143 
Per-Arne Olofsson, (RV) tjänstgörande ers 
Hanna Jansson, (FI), tjänstgörande ers 
Anita Ahlgren (L), tjänstgörande ers 
 

 

Ersättare Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 
Monika Hall Fornander (S) § 137-151, kl 13:00-
15:30 
Lennart Ardemo (SD) 

 
 

Övriga Anders Bernhall, ekonomichef, § 140 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, § 140 
Elin Asp, stabs-, lönechef, § 140 
Lena Norrström, samhällsplanerare, § 142-144 
Elisabeth Olsson, kommunchef, 
Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-06-03 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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§ 137 Dnr 49166  

Val av justerare 

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

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen efter tillägget av val till kommunala 
Pensionärsrådet.  
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§ 139 Dnr 19103  

Angående anmälan om jäv 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 140 Dnr 2019-00225 042 

Tertialrapport 1 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige får i uppdrag att arbeta vidare under året för att nå en budget 
i balans 

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, Katarina Widell, vård- och omsorgschef och 
Elisabeth Olsson, kommunchef, informerar om tertialrapport 1 2019. 

 

 

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

Bakgrund 
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 

Kommunstyrelsen 2019-06-03 

 

Sid 9(50) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsunderlag 
Ksau § 67/2019 

Tertialrapport april 2019, 2019-05-15 

Tjänsteskrivelse, 2019-05-14, skriven av Anders Bernhall 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 141 Dnr 2019-00193 007 

Revisionsrapport över årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
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.  
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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 
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 
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. 

 

Revisorerna begär kommunstyrelsens yttrande senast den 20 juni 2019 

 

Beslutsunderlag 
Ksau § 77/2019 

Tjänsteskrivelse, yttrande över revisionsgranskning 2019-05-07, skriven av 
Elisabeth Olsson 

Revisionsrapport över årsredovisning 2018 

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna 
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§ 142 Dnr 2010-00202 005 

Avsätta medel för sammankoppling av Gullspångs och Södra 
Rådas fibernät 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 97 253 kr för genomförd kanalisation från 
Kärret i Gullspång till första kund inom Södra Rådas nät i Västra Eketorp, i enlighet 
med tidigare beslut KF § 191, 2015-10-26. 47 000 kr tar ur ombudgeterade medel 
och resterande tas ur kommunstyrelsens investeringsmedel.  

Behandling på sammanträdet 
Lena Norrström, samhällsplanerare, informerar om ärendet. 

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

Bakgrund 
Beslut har tidigare tagits att kommunen ska ha ett eget nät där alla kommunala 
intressen är sammankopplade. Det upphandlade stamnätet utgår från 
telestationer i respektive fiberområde. För att få ett sammanhängande nät 
behövde vissa kompletteringar som beskrivs i kommunfullmäktiges beslut från 
2015-10-26. Bland angivna kompletteringar fanns förstärkning av kanalisation i 
Södra Rådas nät från Kärret i Gullspång. Syftet var att koppla ihop Södra Rådas nät 
med resterande områden samt att nå Södra Råda kyrka. Vid tidpunkten för 
beslutet fanns dock ännu ingen kostnadsbedömning för just denna sträcka. 
Slutkostnaden för kanalisationen blev 97 253 kr. I dagsläget finns inga medel kvar 
inom projektet 91106 fiberutbyggnad.  

 

              

Beslutsunderlag 
KSAU § 65/2019 

Tjänsteskrivelse 2019-05-02, skriven av Lena Norrström 

KF § 191/2015 

Beslutet ska skickas till 
Lena Norrström 

Gunnel Gottfridsson 
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§ 143 Dnr 2018-00684 805 

SMK Gullspång ansökan om särskilda skäl, föreningsbidrag 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att SMK Gullspång ska få undantas från riktlinjerna för 
föreningsbidrag på grund av särskilda skäl. Det innebär att föreningen på grund av 
reparationer får basera sin bidragsansökan för 2019 på det genomsnittliga antalet 
deltagartillfällen och sammankomster per säsong under de senaste två åren 
istället för närmast föregående år. 

 

Kjell Lindholm (C) deltar inte i beslutet.  

Behandling på sammanträdet 
Lena Norrström, samhällsplanerare,  informerar om ärendet. 

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

Bakgrund 
SMK Gullspång har i samband med sin ansökan om föreningsbidrag inkommit med 
en förfrågan om att få gör ett undantag från riktlinjerna för bidraget på grund av 
särskilda skäl. Det skäl som uppges är ett underhållsarbete som oväntat behövde 
genomföras på föreningens motorcrossanläggning under början av 
träningssäsongen 2018. Arbetet innebar en extra utgift för föreningen som 
samtidigt inte heller kunde starta träningssäsongen i vanlig tid och därmed inte 
kunde anordna lika många träningssammankomster som vanligt. Eftersom det 
anläggningsbidrag en idrottsförening erhåller står i förhållande till det antal 
sammankomster och deltagartillfällen föreningen kan redovisa resulterade detta i 
att SMK, efter ett år då de på grund av reparationerna haft högre utgifter än 
normalt, samtidigt fick ett lägre bidrag än tidigare år. Detta slår hårt mot 
föreningens ekonomi och de ber därför att få använda sig av det genomsnittliga 
antalet sammankomster och deltagartillfällen under vårterminerna åren 2016-
2017 i sin ansökan. Föreningen skulle i så fall få ytterligare 4509 kr i 
föreningsbidrag. 

Sammankomster Jan-juni  Deltagartillfällen Jan-juni 

2016: 13                   2016: 64 

2017: 13                   2017: 69 

2018: 7                   2018: 29 
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Beslutsunderlag 
Ksau § 66/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-05-02, skriven av Lena Norrström 

SMK Gullspång ansökan om föreningsbidrag 

Beslutet ska skickas till 
Lena Norrström 

Ekonomikontoret 
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§ 144 Dnr 2017-00884 530 

Uppdrag gällande tillköp av kvällsturer i kollektivtrafiken 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen fortsätter att göra ett tillköp av 
kvällsturer i kollektivtrafiken från Västtrafik och avsätter maximalt 380 000 kr per 
år för 2019-2020 för detta ändamål. Kostnaden tas ur kommunstyrelsen till 
förfogande. 

 

Bo Hagström (C), Kjell Lindholm (C) och Stig Svensson (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag.  

Behandling på sammanträdet 
Lena Norrström, samhällsplanerare, informerar om ärendet. 

 

Bo Hagström (C) och Stig Svensson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att 
avsluta tillköpet av kvällsturer i kollektivtrafiken. 

 

Carina Gullberg (S), Björn Thodenius (M), Hanna Jansson (FI) och Anita Ahlgren (L) 
tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

 

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

Bakgrund 
2018-03-07 fattade Kommunstyrelsen beslut om att genomföra ett tillköp av 
kvällsturer i kollektivtrafiken mellan Hova/Gårdsjö och Mariestad samt mellan 
Gullspång/Otterbäcken och Mariestad. Västtrafik uppskattade resandet till ca 250 
resor per år till en kostnad av ca 106 000 kr netto. Medel för detta avsattes ur 
kontot utvecklingsmedel. Turerna infördes i tidtabellen från och med 20 augusti 
2018. Uppföljningen under våren 2019 visade på att antalet genomförda resor på 
de tillköpta turerna varit betydligt fler än vad Västtrafik tidigare uppskattat. Sedan 
införandet fram till och med april har ca 450 resor genomförts totalt på linje 512 
och linje 502. Enligt den senaste resestatistiken kommer tillköpet kosta kommunen 
ca 300 000 - 380 000 kr per år. Variationen beror på ovisshet kring vilken nivå 
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resandet stabiliseras. Under tillköpets fyra först månader hösten 2018 
genomfördes 313 resor, jämfört med ca 150 resor under det första kvartalet 2019.   

 

För att Västtrafik ska se över huruvida det är aktuellt att uppta resorna inom 
Västtrafiks ordinarie linjetrafik behöver turerna ha minst åtta resenärer per tur 
över en längre period. Gullspång bör vara redo för ett scenario där tillköpet 
fortsatt bekostas av kommunen de närmaste åren.  

 

De alternativ som nu finns för kommunen är att antingen fortsätta köpa till turerna 
tillsvidare och avsätta 380 000 kr per år för detta, alternativt att avsluta tillköpet 
och avsätta 130 000 kr för perioden fram till december 2019. Västtrafik behöver ha 
besked från Gullspångs kommun i frågan innan sommaren 2019. 

 

Sammanfattande bedömning 

Kvällsavgångarna infördes från början för att bidra till en ökad frihet och 
förbättrad tillgång till service för kommuninvånarna i Gullspång, men även för att 
höja resandet med kollektivtrafiken totalt sett genom att erbjuda en större 
flexibilitet i kollektivtrafiken för de som arbetar eller studerar i Mariestad och 
Skövde. Insatsen ska också kunna möjliggöra för kommuninvånare som idag inte 
kan eller vill köra bil att fortfarande kunna ta del av kultur- och nöjesutbudet i 
Mariestad och Skövde på kvällstid. Sedan införandet av kvällsturerna har fler 
resenärer nyttjat möjligheten än förväntat, vilket tyder på att det föreligger ett 
behov. 

           

Beslutsunderlag 
Ksau § 64/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-05-02, skriven av Lena Norrström 

Resestatistik 1808-1904 

 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Lena Norrström 

Västtrafik 
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§ 145 Dnr 2017-00259 812 

Motion - Shoppingresa för äldre 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att inte permanenta shoppingresor för äldre.  

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

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. 

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. 
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Beslutsunderlag 
KSAU § 74/2019 

Vård- och omsorgsnämnden § 53/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-02-25, skriven av Katarina Widell 

Motion Shoppingresor för äldre 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 146 Dnr 2018-00098 812 

Motion permanent toa vid badplatsen i Skagersvik 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

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

 

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

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-06-03 

 

Sid 21(50) 
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Mulltoa, pris 60 000 kr för byggsats, montering 10 000 kr + ramp 3 000 kr. Totalt ca 
73 000 kr + moms. 

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 
KSAU § 73/2019 

Tekniska nämnden § 82/2019 

Kommunstyrelsen § 286/2018 

Tjänsteskrivelse, 2018-09-03, skriven av Lena Norrström 

KSAU § 175/2018 

Motion permanent toa vid badplatsen i Skagersvik 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 147 Dnr 2019-00297 700 

Gemensam finansiering för kunskapsstyrning 2020-2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta rekommendation om gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden 1,95 kr per invånare år tas inom vård- 
och omsorgsnämndens budgetram.  

 

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

Bakgrund 
Sveriges kommuner har den 6 mars 2019 mottagit ett utskick från SKL med en 
rekommendation att anta ett förslag om gemensam finansiering av 
kunskapsstyrning i socialtjänsten, se bilaga 1.  

 

Av en sammanfattande  information på SKL:s hemsida framgår: 

”Alla människor vill bli och förväntar sig bli behandlade i enlighet med bästa 
tillgängliga kunskap. Kvalitetsregister och brukarenkäter ger kommunerna en unik 
möjlighet att säkra kunskap och lärande i sina verksamheter. 

Det råder en bred enighet om vikten av en kunskapsbaserad socialtjänst. 
Kommunerna, SKL och staten har därför under lång tid samverkat för 
kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Till stora delar har arbetet finansierats 
inom ramen för överenskommelser mellan staten och SKL. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna generella statsbidrag.  

Statsbidragen har inte blivit mindre, men generella statsbidrag förutsätter att 
kommunerna aktivt prioriterar att avsätta medel till gemensam utveckling inom 
kunskapsstyrningsområdet, kvalitetsregister och brukarundersökningar 

 

Rekommendation om gemensam finansiering 

SKL:s styrelse rekommenderar alla kommuner att gemensamt finansiera viktiga 
förutsättningar för att säkerställa att socialtjänstens verksamheter ska kunna följa 
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upp och utveckla sina verksamheter och tydligare kunna prioritera resurser och 
insatser som gör skillnad för brukarna. 

 

Rekommendationen innebär att kommunerna bidrar till den gemensamma 
finansieringen av: 

• Kvalitetsregister som kommunerna använder 

• Ett urval av brukarundersökningar och utveckling av systematisk    uppföljning 

• Gemensam samordning på lokal, regional och nationell nivå 

 

Viktiga aktörer i samordningen är Nationell Samverkansgrupp inom Socialtjänsten, 
NSK-S samt nätverket för Regionala samverkans- och stödstrukturer. 
Kommunrepresentanter kommer att medverka i ledning och styrning av arbetet.  

 

Kostnad per år: 

Den totala kostnaden för satsningen uppgår till högst 19,5 mkr årligen vilket 
innebär 1,95 kr per invånare i kommunen årligen.  

För en kommun med 5 000 invånare är det en kostnad om ca 9 500 kr/år 

Arbetet kommer att pågå under åren 2020-2023.” 

Verksamheterna  inom Vård- och omsorg är idag anslutna till flera register, bland 
annat Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 
(PBSD) och Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg (Senior Alert)samt 
deltar i brukarundersökningar. Att bidra till  och ta del kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten är en viktig angelägenhet för kvalitetsutvecklingen inom såväl 
äldreomsorg, funktionshinder och individ- och familjeomsorg. 

 

SKL önskar svar från kommunerna senast den 15 juni 2019. 

 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 82/2019 

Vård-  omsorgsnämnden § 95/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-04-29, skriven av Katarina Widell 
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Sveriges Kommuner och Landsting rekommendation till kommunerna om 
gemensam finansiering av samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 

 

Beslutet ska skickas till 
Sveriges kommuner och Landsting 

Vård- och omsorgsnämnden 

Katarina Widell 
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§ 148 Dnr 2019-00286 106 

Ny organisation för det brottsförebyggande arbetet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprätta förslag till ny organisation för 
det gemensamma brottsförebyggande arbetet. 

 

 

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 
MTG-styrgrupp gav hösten 2018 kommuncheferna i uppdrag att upprätta ett 
förslag till ändamålsenlig organisation för BRÅ-arbetet på tjänstepersonsnivå. 
Kommuncheferna har upprättat nedanstående förslag till organisation för BRÅ-
arbetet. 

BRÅ beredningsgrupp knyts till MTG styrgrupp. Beredningsgruppen ska bereda 
strategiska frågor inom det brottsförebyggande området inför MTG styrgrupp.  

 

Följande funktioner föreslås ingå i beredningsgruppen: 

- Utbildnings- och kulturchef tillika skolchef, Töreboda kommun 

- Socialchef, Töreboda kommun 

- Sektorchef stöd och omsorg, Mariestads kommun 

- Teknisk chef, Mariestads kommun 

- Vård- och omsorgschef, Gullspångs kommun 

- Barn- och utbildningschef, Gullspångs kommun 

 

Utöver ovanstående ingår folkhälsostrateger och säkerhetssamordnare som 
genom ett främjande och förebyggande folkhälsoarbete respektive 
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säkerhetsarbete har en rådgivande funktion till beredningsgruppen. 
Folkhälsostrategerna är sekreterare i BRÅ beredningsgrupp. 

 

MTG styrgrupp kompletteras med tekniska nämndens ordförande som rådgivande 
till respektive kommunstyrelse och förvaltningsorganisation om  
samverkansöverenskommelse med polisen, medborgarlöften och för beslut om 
tjänsteskrivelser från BRÅ beredningsgrupp. 

 

Respektive kommuns förvaltningsorganisation är fortsatt en viktig aktör i det 
brottsförebyggande arbetet. Respektive verksamhet fortsätter med det 
brottsförebyggande arbetet som ingår inom respektive verksamhetsområde. 

 

Som en del i regeringens program Tillsammans mot brott erbjuder länsstyrelsen 
länets kommuner och polisen en utbildning under år 2019. Målet med 
utbildningen är att deltagande kommuner ska ha en plan för ett kunskapsbaserat 
brottsförebyggande arbete i samverkan. 

 

Planen ska innehålla metod för hur organisationen regelbundet kartlägger 
problembilden, gör orsaksanalyser och tar till sig ny forskning. Det ska även finnas 
en beskrivning av hur kvalitetssäkring, utvärdering samt prioriteringskriterier för 
insatser görs.  

 

MTG-styrgrupp beslutade 2019-03-26 att föreslå respektive kommunstyrelse att 
anta förslaget om en ny organisation kring det gemensamma brottsförebyggande 
arbetet: 

 

- MTG Styrgrupp utökas med tekniska nämndens ordförande vid den del av mötet 
då BRÅ frågor behandlas. 

- BRÅ beredningsgrupp utses enligt bifogat förslag 

- När BRÅ beredningsgrupp bedömer att behov finns sätts en analysgrupp samman 
för orsaksanalys. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 81/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-05-06, skriven av Elisabeth Olsson 
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Ny organisation för det brottsförebyggande arbetet, 2019-03-19 

Beslutet ska skickas till 
Mariestads kommun 

Töreboda kommun 

Säkerhetssamordnarna 

Katarina Widell 

Maria Andersson 
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§ 149 Dnr 2019-00281 106 

Avtal med Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping samt taxa 
avseende tillstånd och tillsyn enligt Lagen (2018-2088) om tobak 
och liknande produkter  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att från och med 1 juli 2019 kan de näringsidkare som 
vill sälja tobak lämna in tillståndsansökan till Gullspångs kommun. 

 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för komplettering.  

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

 

 

Bakgrund 
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Flertalet 
av bestämmelserna i dessa två lagar förs i sak oförändrade över till den nya lagen. 

  

Sammanfattning av den nya lagen  

Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för kommunen vad gäller att 
pröva tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller tillsyn.  

Enligt den nya lagen krävs tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Det gäller vid 
försäljning till såväl konsumenter (detaljhandel) som annan försäljning 
(partihandel). Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala handeln 
med tobaksprodukter, vilket är i linje med flera direktiv och 
rådsrekommendationer från EU och regeringens samlade strategi för alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) för perioden 2016-2020 där ett 
av målen är att tillgång till tobak ska minska (prop. 2017/18:156). Den nya lagen 
innebär även att straffansvaret för illegal handel skärps till fängelse på upptill sex 
år (10 kap 1§). 
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Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, 
exempelvis uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som 
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av 
den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser 
huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har 
tillträde till. Rökförbudet utvidgas även till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.  

Möjligheterna att marknadsföra tobaksvaror genom kommersiella meddelanden 
på försäljningsställen tas bort.  

Kommunen ansvarar för att lämna tillstånd för tobaksförsäljning och kommunen 
har rätt att ta ut avgift för uppgiften enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. Kommunen har även rätt att ta ut en skälig avgift för tillsyn. 
Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnader för hantering av 
tillståndsansökningar. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens ansvar enligt Tobakslagen  

Enligt befintligt reglemente ska miljö- och byggnadsnämnden: svara för tillsyn och 
prövning som ankommer på medlemskommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.  

I enlighet med detta ansvar har miljö- och byggnadsnämnden upprättat ett förslag 
till ”Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen”. Nämnden beslutade den 
26 februari 2019 att föreslå kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner att anta upprättat förslag till taxa enligt 
tobakslagen. Detta förslag har inte behandlats politiskt i någon av MTG-
kommunerna. Anledningen till detta är Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping 
har framfört att de, utöver handläggningen av alkoholtillstånd, även vill handlägga 
tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter.  

 

Förslag till avtal med Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping  

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping (TIS) har avtal om handläggning av 
alkoholtillstånd med Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samt 
ytterligare tolv kommuner. TIS har även avtal avseende tobakslagen (1993:581) 
med flertalet av de övriga tolv kommunerna.  

TIS har erbjudit samtliga kommuner som har avtal om handläggning av alkohol-
tillstånd att även teckna avtal om tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och 
liknande produkter. TIS ambition är att samtliga taxor och avtal ska vara enhetliga 
och innefatta handläggning av alkohol, tobak och tillhörande tillsyn samt tillsyn av 
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läkemedel och folköl. MTG-styrgrupp gav 2019-03-26 kommuncheferna i uppdrag 
att snarast kontakta TIS för att förhandla fram ett avtal avseende ansvar för 
tillstånd och tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter för 
MTG-kommunerna.  

I enlighet med styrgruppens uppdrag har enhetschefen för vuxenenheten i 
Lidköping kontaktats (ansvarig chef för TIS) för att förhandla taxenivåerna i 
avtalsförslaget. TIS framhåller att föreslagen taxa måste godtas i sin helhet för att 
ett avtal skall gälla. 

 

Det föreslagna avtalet innebär att TIS behåller samtliga ansöknings- och 
tillsynsavgifter, vilket ska medföra att det inte blir några kostnader för 
kommunerna. Eventuellt över- eller underskott ska dock hanteras med respektive 
kommun.  

För att ovanstående ska kunna genomföras måste samtliga kommuner vara 
överens om att befintligt avtal avseende handläggning av alkoholtillstånd upphör 
samt att nytt avtal avseende handläggning av alkohol, tobak och tillhörande tillsyn 
samt tillsyn av läkemedel och folköl tecknas från och med 2020-01-01. I annat fall 
säger Lidköpings kommun upp befintligt avtal om handläggning av alkoholtillstånd 
2019-06-30 som löper ut 2020-12-31.  

För de sex månaderna mellan 2019-06-30 och 2019-12-31 har TIS upprättat ett 
förslag till tillfälligt avtal. Förslaget till avtal för de första sex månaderna innefattar 
inte tillsyn av läkemedel och e-cigaretter. Avsikten är dock att även dessa områden 
ska ingå i det nya avtalet från 2020-01-01. Förslaget till avtal innefattar inte ansvar 
för tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap som även fortsättningsvis åligger miljö- och 
byggnadsnämnden. 

 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 65/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-05-03, skriven av Elisabeth Olsson 

Samverkansavtal om gemensam handläggning av försäljningstillstånd för tobak 
inom Tillståndsenheten i Samverkan (TiS)  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 150 Dnr 2019-00280 003 

Revidering av den gemensamma miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente med anledning av ny Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för komplettering. 

 

 

 

 

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

Bakgrund 
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) och 
beslutades av riksdagen 12 december 2018. 

Sammanfattning av den nya lagen 

Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver 
lämnas ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att 
motverka illegal handel med tobak. Den nya lagen innebär bland annat att 
straffansvaret skärps till fängelse på upptill sex år (10 kap 1§). 

 

Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak, detaljhandel och partihandel 
med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.  

Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus, 
nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som 
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas av 
den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser 
huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, och lekplatser som allmänheten har 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

tillträde till. Rökförbudet utvidgas även till att omfatta bl.a. elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.  

Möjligheterna att marknadsföra tobaksvaror genom kommersiella meddelanden 
på försäljningsställen tas bort.  

Avtal om tillståndsgivning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter 

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping (TIS) har avtal om alkoholtillstånd med 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner. TIS har även upprättat förslag till 
avtal avseende ansvar för tillstånd och tillsyn enligt den nya lagen samt förslag till 
taxa enligt Lagen om tobak och liknande produkter. 

Det föreslagna avtalet påverkar inte tillsyn av rökfria miljöer enligt 6 kap. som är 
delegerat till miljö- och byggnadsnämnden. 

Förslaget till avtal och taxa har överlämnats till kommunfullmäktigeförsamlingarna 
i Mariestad, Töreboda och Gullspång för beslut. Om kommunfullmäktige 
godkänner det föreslagna avtalet med LIS krävs att miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente revideras enligt följande: 

 

Befintlig lydelse: 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn och prövning som ankommer på 
medlemskommunerna enligt Tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) (LEP) och Lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel. 

 

Förslag till ny lydelse: 

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för tillsyn som ankommer på 
medlemskommunerna enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
avseende rökfria miljöer enligt 6 kap. samt tillsyn och prövning enligt Lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 69/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-05-03, skriven av Elisabeth Olsson 

Förslag till ändring reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 151 Dnr 2019-00282 003 

Revidering av vård- och omsorgsnämndens reglemente med 
anledning av ny Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för komplettering. 

 

 

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

Bakgrund 
Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) 
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).  

 

Tillståndsenheten i samverkan i Lidköping (TIS) har avtal om alkoholtillstånd med 
Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner samt ytterligare tolv kommuner. 
TIS har även upprättat förslag till avtal avseende tillstånd och tillsyn enligt Lagen 
om tobak och liknande produkter. Avtalet innefattar även ett förslag till taxa.  

 

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har erbjudits möjlighet att 
teckna avtal med TIS. Ambitionen är att avtalen med samtliga kommuner ska vara 
enhetliga och innefatta handläggning av alkohol och tobak med tillhörande tillsyn.  

MTG-styrgrupp gav 2019-03-26 kommuncheferna i uppdrag att snarast kontakta 
TIS för att förhandla fram ett avtal avseende ansvar för tillstånd och tillsyn enligt 
Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter för MTG-kommunerna.  

Ett förslag till avtal och taxa har överlämnats till 
kommunfullmäktigeförsamlingarna i Mariestad, Töreboda och Gullspång för 
beslut.  
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Kommunstyrelsen 2019-06-03 

 

Sid 34(50) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Enligt befintligt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden ansvarar nämnden 
för tillsyn och prövning som ankommer på medlemskommunerna enligt 
Tobakslagen (1993:581), lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(2017:425).   

Om kommunfullmäktige godkänner det föreslagna avtalet med TIS krävs att miljö- 
och byggnadsnämndens reglemente revideras då den gemensamma nämnden inte 
längre ska ansvara för tillstånd och tillsyn enligt den nya Lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. Undantaget ansvar för tillsyn av rökfria miljöer 
enligt 6 kap som även fortsättningsvis åligger miljö- och byggnadsnämnden. 

Då ansvaret för alkoholhandläggning enligt reglementet åligger vård- och 
omsorgsnämnden föreslås att vård- och omsorgsnämnden även ansvarar för 
tillstånd och tillsyn enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Kommunfullmäktige har därför att komplettera vård- och omsorgsnämndens 
reglemente så att det även innefattar ansvar för tillstånd och tillsyn enligt Lagen 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Undantaget ansvar för tillsyn av 
rökfria miljöer enligt 6 kap som även fortsättningsvis åligger miljö- och 
byggnadsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 70/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-05-03, skriven av Elisabeth Olsson 

Förslag till reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-06-03 

 

Sid 35(50) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 152 Dnr 2019-00265 006 

Publicering av nämndshandlingar på kommunens hemsida 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

 

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

 

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 
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. 
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Sid 36(50) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

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. 

 

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 
KSAU § 71/2019 

Tjänsteskrivelse, 2019-04-25, skriven av Per Ahlström 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sid 37(50) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 153 Dnr 2019-00279 006 

Digital signering av protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

 

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

 

 

Behandling på sammanträdet 
Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen 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. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

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 
KSAU § 72/2019 

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

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 154 Dnr 2019-00248 041 

Tolkförmedling Väst årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

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 Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen 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. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
KSAU § 75/2019 

Tolkförmedling Väst protokoll från direktionen 2019-03-29 § 362 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 155 Dnr 2019-00254 170 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

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 Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen 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 
KSAU § 76/2019 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg protokoll 2019-02-28, 2019-03-28 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 156 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 formulär på kommunens hemsida 

- Via en synpunkt- och klagomålsblankett som finns ute i verksamheterna 

- Via blankett som finns på kommunens hemsida 

 

Inkomna synpunkter, förslag eller klagomål har sammanställts och totalt har 28 
stycken lämnats in, enligt bifogad fil.  

 

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, 2019-05-27, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Synpunkter, förslag och klagomål, 2019-05-27 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 157 Dnr 2019-00002 002 

Delegationsbeslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges delegationsbeslut.                 

  

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 

 

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Kommunstyrelsen 2019-06-03 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 158 Dnr 2019-00001 999 

Delgivningar 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

 

a) Lönenämndens protokoll 2019-05-07 

b) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2019-05-20 

c) Hova utvecklingsbolag AB protokoll 2019-03-15 

d) Hova utvecklingsbolag AB protokoll 2019-05-02 

e) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2019-05-21 

f) Tekniska nämnden protokoll 2019-05-21 

g) Skaraborgs kommunalförbund styrelsen protokoll 2019-05-10 

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2019-06-03 

 

Sid 45(50) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 159 Dnr 2019-00303  

Delgivning - Information från Länsstyrelsen om nya rökfria 
miljöer och kommunens ansvar, dnr 705-16404-2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges information från Länsstyrelsen om nya rökfria miljöer 
och kommunens ansvar, dnr 705-16404-2019.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 160 Dnr 2017-00742 063 

Delgivning - Yttrande gällande komplettering till skötselplan för 
naturreservatet Högsåsen 1:8 i Gullspångs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges yttrande gällande komplettering till skötselplan för 
naturreservatet Högsåsen 1:8 i Gullspångs kommun.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 161 Dnr 2017-00731 519 

Delgivning - Ny zonstruktur för kollektivtrafiken. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges ny zonstruktur för kollektivtrafiken.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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Sid 48(50) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 162 Dnr 2019-00305 014 

Delgivning - Västtrafik - Trafikplan 2020 återkoppling gällande 
förslag på trafikförändringar 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Västtrafik - Trafikplan 2020 återkoppling gällande förslag 
på trafikförändringar. 

 

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 163 Dnr 2018-00637 102 

Val till kommunala Pensionärsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Hans Eklund, SPF, som ordinarie ledamot och 
Kerstin Sandstedt som ersättare i kommunala pensionärsrådet. 

 

Kommunstyrelsens beslut innebär följande sammansättning av kommunala 
Pensionärsrådet: 

 

Carina Gullberg (S) ordförande, kommunens representant 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S), ledamot, kommunens representant 

Björn Thodenius (M), ledamot, kommunens representant 

Britt-Marie Bengtsson, ledamot, PRO Hova 

Majvor Andersson, ersättare, PRO Hova 

Maj-Lis Erlandsson, ledamot, Hörselskadades förening Norra Skaraborg 

Kerstin Johansson, ledamot, PRO Gullspång 

Inger Fransson, ersättare, PRO Gullspång 

Sture Andersson, ledamot, reumatikerförbundet 

Birgit Götenstedt Dahllöf, ledamot, PRO Otterbäcken 

Hans Eklund, ledamot, SPF 

Kerstin Sandstedt, ersättare, SPF 

 

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
SPF:s styrelse har föreslagit att Hans Eklund utses som ordinarie ledamot i 
kommunala Pensionärsrådet och att Kerstin Sandstedt utses om ersättare.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Lönekontoret 

Nämndsekreterare 

 

 


