
 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen  Sida 1(68) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: onsdagen den 1 april 2020 kl 13:00-17:00 Paragrafer §§ 75-115 

Plats: Nämndrummet, Hova  

Underskrifter:  
  

Carina Gullberg 
Ordförande 
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Hanna Jansson (FI), tjänstgörande ersättare, § 
115 (via skype) 
 
 

 

Ersättare Elin Asp, stabschef, § 79, § 96 
Awaz Karim, verksamhetschef barn-, skola och 
kultur, § 79 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, § 79, § 
82, § 96 via skype 
Mikael Fransson, verksamhetschef/rektor 
Linda Hurtig Johansson, MAS, § 82 
Amanda Haglind, VA-chef, § 83 
Agatha Lahaise, turismansvarig, § 84 
Björn Jonsson, samhällsutvecklare, § 86 
 
 

 
 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen  Sida 2(68) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Övriga   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-04-01 

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 3(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ärendelista 

§ 75 Dnr 49166 
Val av justerare ..................................................................................................... 6 

§ 76 Dnr 49167 
Godkännande av dagordning .................................................................................. 7 

§ 77 Dnr 49168 
Anmälan om eventuellt jäv ..................................................................................... 8 

§ 78 Dnr 2020-00131 006 
Deltagande vid sammanträden på distans ................................................................ 9 

§ 79 Dnr 2020-00072 042 
Budgetuppföljning 2020 ....................................................................................... 10 

§ 80 Dnr 2020-00061 023 
Anställningsstopp 2020 ........................................................................................ 11 

§ 81 Dnr 2020-00025 023 
Anställning av kommunchef .................................................................................. 13 

§ 82 Dnr 2017-00233 000 
Deltagande i upphandling av kärnsystem inom ramen för programmet 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), dnr RS 2017-01064 .................................. 14 

§ 83 Dnr 2020-00062 340 
Revidering av VA-plan för Mariestad, Töreboda och Gullspång ................................. 21 

§ 84 Dnr 2019-00369 840 
Skaraborgs turistslingor ........................................................................................ 23 

§ 85 Dnr 2013-00260 269 
Markköp del av Fagersand 1:2 .............................................................................. 26 

§ 86 Dnr 2020-00071 253 
Försäljning av del av Otterbäcken 15:4 ................................................................... 29 

§ 87 Dnr 2020-00043 023 
Internkontrollpunkt 2020 gällande efterlevnad av 
jämställdhetslagstiftningen ................................................................................... 31 

§ 88 Dnr 2019-00495 000 
Internkontrollredovisning 2019 för lönenämnden ................................................... 33 

§ 89 Dnr 2020-00058 106 
Bildandet av Samordningsförbundet Skaraborg ...................................................... 34 

§ 90 Dnr 2018-00777 024 
Arvode för revisorer vid deltagande på kommunfullmäktiges sammanträden ............. 36 

§ 91 Dnr 2020-00063 042 
Rätt att teckna kommunens firma i vissa fall ........................................................... 37 

§ 92 Dnr 2017-00805 812 
Svar på motion vårda våra reservat ....................................................................... 39 

§ 93 Dnr 2019-00277 812 
Svar på Motion Elnätsavgifter ............................................................................... 42 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 4(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 94 Dnr 2019-00471 812 
Svar på Motion gällande reducering av kostnader för Gullspångs kommun ................ 45 

§ 95 Dnr 2020-00007 000 
Information från Skaraborgs Kommunalförbund ..................................................... 47 

§ 96 Dnr 2020-00091 019 
Information om Covid-19 ..................................................................................... 48 

§ 97 Dnr 2020-00100 615 
Ordförandebeslut, stängning av IM, Vuxenutbildning och SFI från och med 
18 mars 2020 ...................................................................................................... 49 

§ 98 Dnr 2020-00101 020 
Ordförandebeslut läkarintyg från dag 8 .................................................................. 50 

§ 99 Dnr 2020-00002 002 
Delegationsbeslut 2020 ........................................................................................ 51 

§ 100 Dnr 2020-00001 999 
Delgivningar 2020 ................................................................................................ 52 

§ 101 Dnr 2019-00113 042 
Delgivning - Tilldelning av investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark 
tekniska nämnden ............................................................................................... 53 

§ 102 Dnr 2020-00078 012 
Delgivning - Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2019 ........................................ 54 

§ 103 Dnr 2020-00089 530 
Delgivning - Uppföljning 2019 regionalt trafikförsörjningsprogram Västra 
Götaland 2017-2020 ............................................................................................ 55 

§ 104 Dnr 2020-00073 106 
Delgivning - Anmälan om deltagande i insatser mot lagning av alkohol 2020, 
dnr 706-8361-2020 .............................................................................................. 56 

§ 105 Dnr 2019-00531 010 
Delgivning - Remiss: Förslag till boverkets föreskrifter, allmänna råd om 
detaljplan m.m .................................................................................................... 57 

§ 106 Dnr 2020-00044 000 
Delgivning-  Svar till Södertälje kommun gällande skrivelse till 
regeringskansliet gällande totalförbud att använda fyrverkerier ............................... 58 

§ 107 Dnr 2019-00534 106 
Delgivning - Vänersamarbetet protokoll från styrelsemöte 2020-02-25...................... 59 

§ 108 Dnr 2017-00177 872 
Delgivning - Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats protokoll 2020-
03-02 ................................................................................................................. 60 

§ 109 Dnr 2020-00128 040 
Beslut om att rekommendera AÖS att bevilja anstånd till de företag som så 
begär på grund av Corona pandemin ..................................................................... 61 

§ 110 Dnr 2020-00129 040 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 5(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslut om att rekommendera Tillståndsenheten i Samverkan att bevilja 
anstånd till de företag som så begär på grund av Corona pandemin .......................... 62 

§ 111 Dnr 2020-00130 040 
Beslut om att rekommendera miljö-och byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden att bevilja anstånd till de företag som så begär på grund av 
Corona pandemin ................................................................................................ 63 

§ 112 Dnr 2020-00006 061 
Beslut om att tillfälligt ändra riktlinjerna för arrangörsstöd på grund av 
Corona pandemi .................................................................................................. 64 

§ 113 Dnr 2020-00136 049 
Beslut om att kommunen betalar leverantörsfakturor snabbare ............................... 65 

§ 114 Dnr 2020-00137 026 
Uppmuntran till personal ..................................................................................... 66 

§ 115 Dnr 52592 
Tillförordnad kommunchef ................................................................................... 67 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 6(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 75 Dnr 49166  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Björn Thodenius (M) och Jan Hassel (S) justerar protokollet.  
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§ 76 Dnr 49167  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen efter tillägg av följande ärenden: 

 

-Deltagande vid sammanträden på distans. 

- Beslut om att rekommendera AÖS att bevilja anstånd till de företag som så begär 
på grund av Corona pandemi. 

- Beslut om att rekommendera Tillståndsenheten i Samverkan att bevilja anstånd 
till de företag som så begär på grund av Corona pandemi 

- Beslut om att rekommendera miljö- och byggnadsnämnden och tekniska 
nämnden att bevilja anstånd till de företag som så begär på grund av Corona 
pandemi. 

- Beslut om att tillfälligt ändra riktlinjer för arrangörsstöd på grund av Corona 
pandemi 

- Beslut om att kommunen betalar leverantörsfakturor snabbare 

- Uppmuntran till personal 

- T.f kommunchef 
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§ 77 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 78 Dnr 2020-00131 006 

Deltagande vid sammanträden på distans 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillåta deltagande på distans via de verktyg som 
kommunen hänvisar till vid sammanträden med kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott, krisledningsnämnden och kommunstyrelsens 
budgetberedning.  

  

 

     

Bakgrund 
Enligt den nya kommunallagen (2017:725) finns det möjlighet för 
kommunfullmäktige att besluta om ledamöters deltagande på distans. Enligt 5 kap 
16 § får fullmäktige besluta att ledamöter får delta på fullmäktiges möten på 
distans och enligt 6 kap 24 § får fullmäktige även besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds möten på distans. Deltagandet ska i sådant fall 
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.  

     

Beslutet ska skickas till 
Kommunsekreteraren 
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§ 79 Dnr 2020-00072 042 

Budgetuppföljning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen och uppmanar nämnderna 
att arbeta för att uppnå en budget i balans. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en reviderad budget för 2020 behöver tas fram. 

Behandling på sammanträdet 
Anders Bernhall, ekonomichef, informerar övergripande om budgetuppföljningen. 

Katarina Widell, vård- omsorgschef/t.f. kommunchef och Awaz Karim 
verksamhetschef skola och kultur, informerar om budgetuppföljningen för sin 
respektive verksamhet. 

Björn Thodenius (M) yrkar att en reviderad budget för 2020 behöver tas fram med 
instämmande av Carina Gullberg (S). 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och Björn Thodenius (M) tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt förslagen.  

Bakgrund 
Ekonomikontoret har tagit fram månadsuppföljning fram till februari månad.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 44/2020 

Gullspångs kommun – månadsuppföljning februari 2020 

Beslutet ska skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Barn-, utbildning-, och kulturnämnden 
Katarina Widell 
Awaz Karim 
Mikael Fransson 
Anders Bernhall 
Elin Asp 
 Sara Hultman 
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§ 80 Dnr 2020-00061 023 

Anställningsstopp 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt inköps- och anställningsstopp för hela år 
2020 och att verksamheterna är ytterst restriktiva med att tillsätta korttidsvikarier 
och övertid. Dessutom ska tjänster utöver tre månader prövas av kommunchefen. 
Gäller även anställningar som avser arbetsmarknadsåtgärder som exempelvis 
extratjänster och instegsjobb.  

2. Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att i samråd 
med ledningsgruppen att fastställa rutiner för anställningsstopp 2020 och 
inköpsstopp 2020.  

 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef/rektor informerar om att delegationsordningen 
inte behöver ändras gällande anställningsstopp. 

Jan Hassel (S) och Björn Thodenius (M) yrkar att kommunstyrelsen delegerar till 
kommunstyrelsens arbetsutskott att i samråd med ledningsgruppen fastställa 
rutiner för anställningsstopp 2020 och inköpsstopp 2020.  

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och Jan Hassel (S) m.fl. yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsens 
beslutar enligt förslagen.  

Bakgrund 
Med anledning av det prognostiserat underskott 2019 beslutade kommunstyrelsen 
i mars 2019 om anställningsstopp. Kommunchef har haft delegation att besluta om 
dispens från anställningsstoppet för att säkerställa verksamheten. 

 

Anställningsstoppet har fungerat som en spärr i tre steg för förhindra ”onödiga” 
anställningar. Alla ansökningar har först granskats och godkänts av 
verksamhetschef och därefter av kommunchef Hur många som avslagits på nivå 1 
och 2 vet vi inte. Då ansökan nått kommunchef har de ibland bollats tillbaka för 
komplettering eller frågor men alla tjänster har haft goda skäl att tillsättas så inga 
avslag har skett på den nivån. En del tillsättningar har inneburit effektiviseringar. 
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Beslut om dispens har fattats för 31 tjänster och man kan då fråga sig om det haft 
någon effekt. För att illustrera detta kan man se på utvecklingen av antalet 
tillsvidareanställda i kommunen och då konstatera att 2019 tydligt bröt en 
uppåtgående trend. 2019 minskade antalet tillsvidareanställda med 11 tjänster.  

Förändringarna återfinns inom samtliga verksamheter. En del av detta kan 
tillskrivas anställningsstoppet men även neddragningen på verksamhet för 
ensamkommande barn.  

 

Bedömning 

Effekten av ett anställningsstopp medför inte per automatik neddragning av 
tjänster utan måste kompletteras fortlöpande med andra riktade beslut. Trots 
detta är min bedömning att anställningsstopp har en påverkan genom den 
eftertanke man tvingas till.  Anställningsstoppet bör fortsätta för att skicka en 
tydlig signal till verksamheten om att effektiviseringar är ett måste.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet har ingen direkt påverkan på barn. 

Jämställdhetsanalys 

Kommunens verksamheter är starkt kvinnodominerade och ett anställningsstopp 
medför därför en begränsning av arbetsmarknaden för framförallt 
kvinnodominerade yrkesgrupper.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 50/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-18, anställningsstopp, skriven av Elisabeth Olsson 

Redovisning av dispenser från anställningsstopp 2019 

Beslutet ska skickas till 
Katarina Widell 

Awaz Karim 

Mikael Fransson 

Elin Asp 

Per Johansson 

Sara Hultman 
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§ 81 Dnr 2020-00025 023 

Anställning av kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Gunnar Karlsson tjänsten som 
kommunchef.  

     

Bakgrund 
Rekrytering gällande anställning av ny kommunchef har genomförts och 
kommunstyrelsen har nu att fatta beslut i frågan. För att inneha tjänsten ska en 
säkerhetsklassning genomföras.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 82 Dnr 2017-00233 000 

Deltagande i upphandling av kärnsystem inom ramen för 
programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), dnr RS 
2017-01064 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med 
berörda aktörer för gemensamma lösningar för option 2 och option 3.  

 

2. Kommunstyrelsen beslutar om att avropa option 1, men väljer att i dagsläget 
inte avropa option 2 och option 3.  

 

Behandling på sammanträdet 
Linda Hurtig Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska och Katarina Widell, 
vård- och omsorgschef/t.f. kommunchef informerar om ärendet deltagande i 
upphandling av kärnsystem inom ramen för programmet Framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM). 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt förslaget med tillägget 
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med berörda aktörer för 
gemensamma lösningar för option 2 och option 3.  

Bakgrund 
I samband med att Västra Götalandsregionen (VGR) 2016 skulle inleda 
upphandling av system för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) så fick Västra 
Götalands kommuner möjlighet att teckna sig för tre optioner:  

Option 1 – informationsöverföring 

Option 2 – IT- stöd för elevhälsa 

Option 3 - IT-stöd för kommunal hälso- och sjukvård.   

Gullspångs kommun valde att teckna samtliga tre optioner.  

I november 2018 tecknade VGR avtal med företaget Cerner Sverige AB. Omkring 
1500 medarbetare från hälso- och sjukvården i VG har varit involverade i 
kravställning och utvärdering av lösningar. För att säkra att lösningen är anpassad 
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till kommunala behov har cirka 200 medarbetare från kommunerna i länet 
deltagit.  

 

IT-stödet måste nu anpassas till gemensamma processer och arbetssätt, termer 
och begrepp i hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Detta kommer att ske med 
början 2020.  I det arbetet involveras berörda yrkesgrupper inom hälso- och 
sjukvården i VGR, elevhälsa, socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.  

Visionen är en informationsmiljö där hälso- och sjukvårdsinformation är tillgänglig 
för den som behöver den när de behöver den, till exempel vid vårdövergångar, in- 
och utskrivning i slutenvård, samordnad individuell planering och vid överlämning 
från barnhälsovården till elevhälsan.  

Driftstart för Gullspångs kommun är planerad till sista kvartalet 2022. Man räknar 
med att den nya informationsmiljön och systemet Millennium ska vara infört i hela 
Västra Götaland 2023.  

Gullspångs kommun erbjuds nu att avropa sina optioner och avtalen ska tecknas 
innan den 30 april 2020. Avtalsperioden är 10 år med möjlighet till förlängning 4 
år. 

Beskrivning av Millennium/Option1, samverkansavtal och drift och 
förvaltningsavtal 

Option 1 handlar om informationsutbyte mellan vårdgivare. Option 1 omfattar 
funktioner som ska underlätta samverkan mellan olika aktörer, göra det enklare 
för invånare, patienter och anhöriga att vara delaktiga samt bidra till att 
effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetsöverskridande processer. Samtliga 
kommuner i Västra Götalandsregionen kan avropa Option 1. Majoritetsbeslut 
leder till att option 1 ersätter SAMSA, det nuvarande IT-verktyget för samordnad 
vård- och omsorgsplanering. 

Med systemet blir patientendelaktig i sin egen vård, hälsa och omsorg genom 
tillgång bland annat till sin journaldokumentation, aktuell läkemedelslista, 
diagnoser, laboratorieresultat, den individuella planen och sina bokade besök.  
Vidare har patienten möjlighet att boka besök till mottagningar, fylla i formulär 
och självskattningar, skicka/ta emot meddelande, ta del av utskrivningsinformation 
och få instruktioner som påverkar sin hälsa.  

Medarbetarnas arbete förenklas genom att de kan kommunicera med invånare via 
patientportal, se kontaktuppgifter, få en samlad information (diagnoser, 
hälsoproblem, gjorda bedömningar), se aktuella läkemedelsordinationer, och 
gemensam läkemedelslista, en elektronisk hantering av vårdbegäran och dess 
översikt, tillgång till journaldokumentation skapad av andra användare (tex. besök 
på akuten eller anteckningar från slutenvården), beslutsstöd som vägledning vid 
planering av den enskilde, stöd för in- och utskrivning slutenvården 
(meddelandecenter, checklistor), information om den individuella planen, tillgång 
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till information på olika sätt via Option 3 eller via uthopp från andra system 
motsvarande tekniken för Nationell patientöversikt, (NPÖ).  

 

Verksamheten kan följas upp genom samarbete mellan vårdgivargränserna, se 
antal betaldagar och dess orsaker, följa upp och analysera återinskrivningar, följa 
upp installationen och användningen av Millennium. Se hur process- och 
beslutsstöd efterföljs och hur rekommendationer genererats, följts eller avvikits 
för att successivt förbättra och höja kvaliteten. 

Samverkansavtal 

Det finns ett stort antal beroenden beträffande Millennium mellan å ena sidan 
VGR och kommunerna i Västra Götaland (VGRK) och å andra sidan VGR och VGRK 
gentemot Cerner. För detta krävs en kraftfull och omfattande modell för 
samverkan mellan de olika parterna. Likaså behövs en samverkan under 
implementationen så att den kan genomföras på ett effektivt och framgångsrikt 
sätt. Samverkansavtalet reglerar former för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR och VGRK i förhållandet med Cerner. 

Avtal för drift- och support ”Millenniumtjänsten” 

Millenniumtjänsten utgår från VGR:s driftmiljö. Avtal tecknas mellan VGR och 
respektive kommun rörande andra linjens-support, utbildning, förvaltning, 
tekniska förutsättningar, underhåll och drift, informationssäkerhet och 
tilläggstjänster. 

Kostnadsberäkning 

Vissa kostnader är fasta andra är estimerade. En del är av engångskaraktär och 
andra är löpande årligen kopplat till antal användare. Beräkningen grundar sig på 
antal användare av dagens SAMSA. På grund av att det inte är klargjort vilken typ 
av fjärråtkomst som ska leverera option 1 till kommunerna kan inte VGR tala om 
vilken faktisk kostnad det blir gällande förvaltning, drift och support. Beräkningen 
är gjord utifrån det dyrare alternativet av leverans. 

 

Avtal  

Avrop option 1 ska tecknas med Cerner, tecknas senast 2020-04-30. 

Implementeringskostnad, estimerad till 18 876 kronor, konsulttjänster vid 
införandet, betalas löpande månaden efter utförda tjänster, 858 kronor per utförd 
arbetstimme.  

Licensavgift, engångskostnad, 13 685 kronor, betalas vid avtalstecknandet. 

Supportkostnad, 2 724 kronor per år, betalas efter driftstart kvartal fyra 2022. 

Avtal Samverkansavtal med VGR, tecknas senast 2020-04-30. Kostnadsfritt. 
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Avtal Förvaltning, drift och support med VGR, tecknas innan driftstart. Kostnaden, 
ännu oklar, beräknas bli mellan 3985 kronor och 1641 kronor per användare och 
år, betalas löpande från driftstart Q4 2022. 

 

Den årliga kostnaden för befintligt system (SAMSA) är för närvarande 29 000 
kronor.  

Stimulansmedel finns avsatta för option 1. Skaraborgs Kommunalförbund har 
fördelat dessa och Gullspångs kommun har för ändamålet erhållit 45 564 kr.  

Nyttoanalys 

Antagna nyttor i förhållande till dagens arbetssätt/system såsom frigjord arbetstid, 
tidsvinst vid ny-inskrivningar, minskat antal avvikelser och bättre 
tidsbokningssystem beräknas till 126 876 kronor per år. 

Tidsplan 

Avtal tecknas senast 2020-04-30. FVM rullas ut i Västra Götaland under tre år med 
start 2021 i södra området. Gullspång tillhör östra området och beräknas starta 
kvartal fyra 2022. 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Beslutet berör samtliga kommuninvånare som kommer i kontakt med hälso- och 
sjukvården oavsett ålder, kön eller etnicitet.         

Sammanfattande bedömning 

Option 1 kommer med fler funktioner som inte finns i dagens SAMSA, till exempel 
koppling till barnhälsovård, läkemedelslista, funktionalitet för brukare/patient, 
hantering av samordnad individuell plan (SIP) mm. Detta ses som betydelsefullt i 
samverkan med andra vårdgivare. Option 1 kommer genom majoritetsbeslut (om 
25 av 49 kommuner avropar option 1) ersätta det nuvarande systemet för vård- 
och omsorgsplanering, SAMSA. Nyttan med Option 1 påvisar att man på kort tid 
inhämtar förknippade kostnader.  

 

Beskrivning av Millennium, Samverkansavtal och Drift och förvaltningsavtal 

Option 3 handlar om kommunal hälso- och sjukvård. Det är ett modernt IT-stöd 
som stödjer både interna processer och de processer som är gemensamma med 
andra vårdgivare. Funktionerna gör det möjligt att få en samlad bild och en 
koordinerad plan som alla inblandade aktörer, inklusive patienten, har tillgång till 
utifrån samtycke, behörighet och roll. Oavsett om dokumentationen skapats inom 
regionen eller inom den kommunala hälso- och sjukvården. 

Medarbetarnas arbete förenklas genom att de får stöd för den kommunala hälso- 
och sjukvårdens processer (interna och gemensamma), tillgång till information om 
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den enskilde, en samlad bild och en koordinerad plan för patienten, beslutsstöd - 
formulär, checklistor, mallar för bedömning som generar förslag på åtgärder, stöd 
för preventivt hälsoarbete – riskkartläggningar, stöd för att se aktuellt status på 
inskrivna patienter, planeringsverktyg (tidslinje, prioritering, åtgärd utifrån 
grundinformation patient och verksamhet), sammanhållen journal (kommun, 
primärvård, region) styrd av samtycke, roll och behörighet samt stöd för 
uppföljning av verksamhet.   

 

Samverkansavtal.  

Det finns ett stort antal beroenden avseende Millennium  mellan å ena sidan VGR 
och kommunerna i Västra Götaland (VGRK) och å andra sidan VGR och VGRK 
gentemot Cerner. För detta krävs en kraftfull och omfattande modell för 
samverkan mellan de olika parterna. Likaså behövs en samverkan under 
implementationen så att den kan genomföras på ett effektivt och framgångsrikt 
sätt. Samverkansavtalet reglerar former för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR och VGRK i förhållande med Cerner. 

Avtal för drift- och support ”Millenniumtjänsten”. Millenniumtjänsten utgår från 
VGR:s driftmiljö. Avtal tecknas mellan VGR och respektive kommun rörande andra 
linjens-support, utbildning, förvaltning, tekniska förutsättningar, underhåll och 
drift, informationssäkerhet och tilläggstjänster. 

Kostnadsberäkning 

Vissa kostnader är fasta andra är estimerade. En del är av engångskaraktär och 
andra är löpande årligen kopplat till antal användare. Beräkningen grundare sig på 
antal användare av dagens verksamhetssystem. På grund av att det inte är 
klargjort vilken typ av fjärråtkomst som ska leverera option 3 till kommunerna kan 
inte VGR presentera faktisk kostnad för förvaltning, drift och support. Beräkningen 
för drift och underhåll är gjord utifrån det dyrare alternativet av fjärråtkomst och 
implementeringskostnad är beräknad utifrån att tio (tre mellanstora + 7sju små) 
slumpvis utvalda kommuner avropar optionen. Ansluter fler kommuner blir det 
billigare, färre dyrare.  

Avtal Avrop option 3 ska tecknas med Cerner, tecknas senast 2020-04-30. 

Implementeringskostnad, estimerad 696 696 kronor, konsulttjänster vid 
införandet, betalas löpande månaden efter utförda tjänster. 858 kronor per utförd 
arbetstimme.  

Licensavgift Cerner, engångskostnad, 216 959 kronor, betalas vid 
avtalstecknandet. 

Supportkostnad Cerner, 43 272 kronor, betalas efter driftstart kvartal fyra 2022. 

Avtal Samverkansavtal med VGR, tecknas senast 2020-04-30. Kostnadsfritt. 
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Avtal Förvaltning, drift och support med VGR, tecknas innan driftstart. Kostnaden 
högst oklar, beräknas bli mellan 4 105 kronor och 1 761 kronor per användare och 
år, betalas löpande från driftstart kvartal fyra2022. 

Nyttoanalys  

Den årliga nyttan beräknas till cirka 450 000 kronor, utifrån dagens förutsättningar.  

 

Option 3/Millennium frisätter arbetstid genom att vara en sammanhållen journal. 
Tid läggs idag på att dokumentera andra vårdgivares åtgärder, söka information 
som krävs vid övertag av patientansvar samt förmedling av information som annan 
vårdgivare behöver för säker vårdkedja. Patient- och anhörigdelaktighet ges ökade 
möjligheter genom medborgar-/patientportalen som innehåller direktinformation 
kring patientens vårdkontakter. Den manuella administrationen minskar då 
behovet av att ta emot, scanna in och arkivera inkommande journalhandlingar från 
andra vårdgivare minskar.   

 

Den faktiska nyttan är beroende av när och hur Cerner kan leverera full 
funktionalitet i Millenium. Kommungemensam design och funktionalitet (interna 
och gemensamma processer) arbetas fram under kvartal ett och två 2020.   

Vidare arbete måste göras internt beträffande integrering med befintligt 
verksamhetssystem för Socialtjänstlagen, rörande kommunikation av delegerade 
arbetsuppgifter. 

 

Tidsplan 

Avtal tecknas senast 2020-04-30. FVM rullas ut i Västra Götaland under 3 år med 
start 2021 i södra området. Gullspång tillhör östra området och beräknas starta 
kvartal fyra 2022. 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys 

Beslutet berörs samtliga kommunens medborgare som kommer i kontakt med 
häls- och sjukvården oavsett ålder, kön och etnicitet.       

Sammanfattande bedömning 

Visionen som presenteras i Framtidens Informationsmiljö presenterad är mycket 
tilltalande och något som kommunerna efterfrågat. Möjligheterna är många med 
den gedigna kravställning som Cerner lovat leva upp till.  Dock kvarstår många 
oklarheter kring hur och när visionen ska/kan förverkligas.  

Oavsett kostnad bör man beakta de omständigheter som är verklighet för 
medarbetare idag. Avancerad hemsjukvård kräver ofta samordning över 
vårdgivargränser. Till detta kommer eventuella framtida rekryteringssvårigheter 
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och nationella digitaliseringskrav m.m. Framtidens informationsmiljö skapar 
möjlighet att möta demografiska förändringar då arbetsuppgifter, som idag tar 
stor personalresurs i anspråk, till stora delar kan automatiseras för att frigöra tid 
för patientnära arbete. Regeringen har en digitaliseringsstrategi som övergripande 
säger att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. För att möta (framtidens) alla krav bör man se till de långsiktiga 
strategiska vinsterna som digitalisering medför. På kommunnivå handlar det om 
att utveckla verksamheten i syfte att använda befintliga resurser på bästa möjliga 
sätt och därmed säkra välfärdsleveransen.  

 

Vi står inför ett vägskäl, Millennium är en väg för att möta upp de förutsättningar 
och krav som föreligger.   

FVM:s potential bygger på att alla kommuner är med. Ett gemensamt IT- system 
ger full reell nytta först när alla kommuner (och regioner) har samma 
verksamhetssystem. Faktum idag är att ett stort antal kommuner inte tecknat sig 
för option 3, däribland stora kommuner som Göteborg och Mölndal. I Skaraborg 
har inte någon kommun tydligt uppgett att man har för avsikt att avropa option 3, 
dels mot bakgrund av att det råder en stor osäkerhet kring hur lösningen ska se ut 
och dels på grund av de kostnader som har beräknats för implementering och 
drift. 

Kostnaderna förknippade med option 3 och kommunens ekonomiska situation 
talar emot att Gullspångs kommun ska teckna avtal om option3.  

Beslutsunderlag 
BUK § 36/2020 

KSAU § 45/2020 

VON § 31/2020 

Presentation beslutsunder Framtidens Vårdinformationsmiljö 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-12, avrop om gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvård 
i Västra Götaland, Option 1-informationsöverföring, skriven av Katarina Widell, 
Linda Hurtig Johansson 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-12, avrop om gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvård 
i Västra Götaland, Option 3- Hälso- och sjukvårdsjournal, skriven av Katarina 
Widell, Linda Hurtig Johansson 

Beslutet ska skickas till 
Västra Götalandsregionen 
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§ 83 Dnr 2020-00062 340 

Revidering av VA-plan för Mariestad, Töreboda och Gullspång 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-plan MTG 2020-2030.  

Behandling på sammanträdet 
Amanda Haglind, VA-chef, informerar om revidering av VA-plan för Mariestad, 
Töreboda och Gullspångs kommuner. 

 

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

Bakgrund 
Ärendet har behandlats i tekniska nämnden 2020-02-18 § 5. 

I december 2016 antogs VA-plan 2016-2026. Planen beskrev den allmänna VA-
anläggningens status, utmaningar och vilken utveckling som väntade under 
planperioden. Sedan antagandet har anläggningarnas status förändrats i takt med 
att investeringar har utförts på anläggningarna samtidigt som vissa anläggningar 
har större behov av åtgärder idag än tidigare. Utbyggnation av kommunalt VA till 
nya områden har utförts sedan planen antogs och bedömning av vilka områden 
som ska falla under ett kommunalt ansvar har i vissa fall ändrats.  

 

De största skillnaderna i den reviderade upplagan jämfört med tidigare upplaga är 
följande: 

 Informationen om anläggningarnas status har uppdaterats. 

Planen för utbyggnationen av kommunala VA-tjänster har uppdaterats utifrån vilka 
områden som försetts med kommunala VA-tjänster under perioden 2016-2019. 
Samtliga områden har värderats utifrån rådande kunskapsläge och rättspraxis och 
utifrån det har en ny prioriteringsordning upprättats. 

Behovet av taxeutveckling har beskrivits utifrån dagens förutsättningar. 

Förslaget till VA-plan för år 2020-2030 omfattar samtliga tre kommuner 
(Mariestad, Töreboda och Gullspång) och har upprättats av gemensamt av 
tjänstepersoner inom verksamhet teknik och verksamhet miljö- och bygg samt 
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även i samråd med planenheten och mark och- exploateringsansvariga i de tre 
kommunerna.  

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden § 5/2020 

Förslag till VA-plan 2020-2030 inklusive bilaga 1a, 1b, 1c och 2 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 84 Dnr 2019-00369 840 

Skaraborgs turistslingor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Program Skaraborgs turistslingor såsom 
Skaraborgs kommunalförbund har tagit fram det 2020-01-24.  

Behandling på sammanträdet 
Agatha Lahaise, turismansvarig, informerar om ärendet Skaraborgs turistslingor. 

 

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

Bakgrund 
Skaraborgs kommunalförbund har tagit fram en strukturbild. Ett av de områden 
som strukturbilden identifierade som viktiga att arbeta vidare med var gemensam 
fysisk planering. Inom ramen för gemensam fysisk planering för Skaraborgs 
kommuner har tagits fram ett Program för Skaraborgs turistslingor. Även 
kollektivtrafik har kartlagts kopplat till de viktigaste besöksmålen inom Skaraborg. 

 

I ett tjänsteutlåtande skrev Martin Alemyr, f.d. Samhällsutvecklare och Agatha 
Lahaise, Turismansvarig ihop synpunkter på Program Skaraborgs Turistslingor å 
Gullspångs kommuns vägar som skickades in under samrådstiden. Som svar har 
Gullspångs kommun fått en redogörelse. De flesta synpunkter har bearbetats. 
Nedan beskrivs vad som inte har tagits över och Skaraborgs kommunalförbunds 
skriftliga redogörelse som svar och efter ett samtal, en ytterligare muntlig 
förklaring. 

Gullspångs kommun hade synpunkter på Kartbilden som visar på mängden 
besöksmål och besöksnäringar i Skaraborg på sidan 8. De gällde felaktigheter 
och/eller uppdatering av de utpekade besöksmålen på bilden.  

>> Skaraborgs kommunalförbunds sammanfattade svar på detta är att kartan är 
byggd på en GIS-lager från Turistrådet Västsverige och att kommunen kan vända 
sig dit för att uppdatera GIS-lagret. 
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Turismansvarig kommer att kontakta Turistrådet för att ändra felaktigheterna och 
önskade uppdateringarna i GIS-lagret men i detta skede är det för sent för att få 
med ett uppdaterat GIS-lager i detta Program Skaraborg turistslingor.  

 

Gullspångs kommun hade också synpunkter på Översiktlig karta visande föreslagna 
turistslingor för privatfordon och strategiska entrépunkter på sidan 13 som 
innebar att lägga till två önskade turistslingor varav den ena löper från Hova till 
Gårdsjö och Högsåsen-naturreservat. 

>> Skaraborgs kommunalförbunds svar på detta är att Programmet inte 
uppdateras med någon ytterligare slinga då det är viktigt att helheten blir bra med 
en jämn fördelning av slingor över Skaraborg. De ’’tur och retur’’ slingor som finns 
med är till Läckö och Torsö vilket känns mer naturligt då det är öar. Slingorna ses 
som grunden som besökarna sedan kan göra avstickare ifrån beroende på intresse. 
Högsåsen finns med som besöksmål även om slingan inte går förbi. 

Högsåsen är i dagsläget inte ett besöksmål som är kategoriserat på Norden- eller 
Världennivå enligt en modell som Turistrådet jobbar med. Även detta har tagits 
med i avvägningen som Skaraborgs kommunalförbund har gjort. 

Utöver det står ovan hade Gullspångs kommun även synpunkter på Översiktlig 
karta över föreslagna turistslingor med kollektivtrafik på sidan 14. Det som 
uppmärksammades i tjänsteutlåtandet var att det vore önskvärt att ändra Hova på 
kartan till en Bytespunkt (tåg och buss) vilket är fallet i verkligheten. Som 
intressanta besöksmål baserade på riktlinjen att kultur- och naturvärden styrs 
lyftes Naturreservat Gullspångsälven med Laxtrappan, Frans G Bengtssons 
minnesbibliotek och Högsåsen naturreservat med vandringsleder. 

>> Skaraborgs kommunalförbunds svar på detta är  

-Det är besöksmålen som är styrande för dragningen av kollektivtrafikslingan och 
att det går att åka slingan på en rimlig tid. Det finns många platser där 
kollektrafiken uppfyller kraven men som inte heller pekats ut. 

-De besöksmål som pekas ut i turistslingorna för kollektivtrafik är de som angivits 
av Turistrådet Västsverige som de mest välbesökta turistmålen i delregionen samt 
de platser där det finns flera besöksmål kategoriserade som Världenföretag enligt 
Turistrådet. De två besöksmålen nämnda ovan ingår inte i dessa kategorier och 
slingan för kollektivtrafik har därför inte dragits förbi dessa platser. 

 

Efter ett samtal med Skaraborgs kommunalförbund förklarades mer djupgående 
hur avvägningen har gått till. Kopplat till kollektivtrafiken tas inte upp lika många 
besöksmål. Avskalning av besöksmål har behövts på denna karta eftersom man 
inte hinner besöka lika mycket om man åker kollektivt jämfört med att om man 
åker bil. Med stöd av Turistrådet utvaldes de största besöksmålen för regionen 
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såsom Göta Kanal, Läckö Slott, Honborgasjön och Hjo. Även körtätheten av 
busslinjerna har tagits med i kartläggningen och avvägningen. 

 

Sett utifrån ett Skaraborg perspektiv tycks de gjorda valen vara baserade på en 
gedigen avvägningsprocess med syfte att skapa en bra helhet i Program Skaraborgs 
turistslingor.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 41/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-27, antagande Program Skaraborgs turistslingor 

Program Skaraborgs turistslingor antagande handling 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 85 Dnr 2013-00260 269 

Markköp del av Fagersand 1:2 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till kommunfullmäktige ska ärendet kompletteras 
med förslag till köpekontrakt. 

Kommunstyrelsen beslutar att en dialog ska föras med markägare, boende och 
entreprenörer i området gällande bad och parkering. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen beslutar att köpa del av Fagersand 1:2 för 250 000 kr pengarna 
tas ur kommunstyrelsen till förfogande investeringsmedel. 

 

Reservation 

Maria Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet.  

Behandling på sammanträdet 
Jan Hassel (S) yrkar att marken del av Fagersand 1:2 köps för 250 000 kr och at 
pengarna tas ur kommunstyrelsen till förfogande investeringsmedel med 
instämmande av Björn Thodenius. 

 

Maria Smedberg (V) yrkar avslag på markköp. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp Jan Hassel (S) yrkande och Maria 
Smedbergs (V) yrkande till beslut och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt 
Jan Hassels (S) m.fl yrkande. 

 

Bakgrund 
Gullspångs kommun har uppfört en toalettbyggnad på den privatägda fastigheten 
Fagersand 1:2. Toaletten används av badplatsens besökare och bör finnas kvar i 
anslutning till badplatsen. Kommunen behöver därmed köpa in del av fastigheten 
Fagersand 1:2 för att kunna behålla toaletten i nuvarande läge, alternativt flytta 
toaletten till en kommunägd fastighet. 
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Fastighetsägaren till Fagersand 1:2 önskar att kommunen i samband med ett 
markköp för toalettbyggnaden även köper en del av fastigheten som av 
fastighetsägaren bedöms vara lämplig för parkering för badgäster. Delar av marken 
är detaljplanelagd för parkering, medan resterande delar är detaljplanelagd för 
natur. För att anlägga parkeringsmöjligheter inom området krävs ändring av 
detaljplan, alternativt avsteg från detaljplanen om så bedöms lämpligt och möjligt 
utifrån plan- och bygglagen. Ändring av detaljplanen för att säkerställa rätt till 
parkering medför en kostnad för kommunen. 

 

Då överenskommelse tidigare inte har kunnat nås har ärendet dragit ut på tiden 
och fastighetsägaren har på eget initiativ tagit in en värdering av marken (2019). 
Enligt värderingsutlåtandet är det bedömda marknadsvärdet 210 000 kr (+/- 10 
000 kr). Värderingen omfattar såväl marken för toalettbyggnaden som för 
parkeringen. 

 

Fastighetsägaren har satt sitt pris till kommunen på 250 000 kr. 

Alternativ till att köpa in marken för såväl toalettbyggnad som parkering är att 
komma överens med markägaren om köp av marken för endast toalettbyggnaden 
alternativt flytt av toaletten till intilliggande kommunägd mark. 

Alternativet att köpa marken för toalett, men inte för parkering, kan endast göra 
efter överenskommelse med fastighetsägaren till Fagersand 1:2. Enligt värderingen 
är delvärdet av den mark som berör toaletten satt till 120 000 kr. 

En grov kostnadsuppskattning från verksamhet teknik anger att en flytt av 
toalettanläggning bedöms kosta ca 70 000 kr – 100 000 kr. En flytt av toaletten 
förutsätter åtkomst till Fagersand 1:2 och kan även medföra vissa kostnader för 
återställande av mark. 

Ett markköp i linje med fastighetsägarens önskan medför att toaletten kan stå kvar 
i nuvarande läge. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Att godta anbudet på 250 000 kr för markköp av del av fastighet Fagersand 1:2 
som innefattar mark för såväl toalettbyggnad som mark för parkeringsmöjligheter, 
och ge i uppdrag till kommunchefen att ta fram förslag till köpekontrakt att 
godkännas av kommunfullmäktige. 

 

eller 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 28(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Att neka anbudet på 250 000 kr och ge i uppdrag till verksamhet Teknik att 
genomföra flytt av toalettanläggningen till den kommunala fastigheten Fagersand 
1:5. 

 

eller 

Att neka anbudet på 250 000 kr och ge i uppdrag till kommunchefen att fortsätta 
förhandling med fastighetsägaren för att möjliggöra köp av mark för toaletten, i ett 
köp separerat från markköp för parkeringsplats.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-28 § 181 att köpa in den del av marken, 
Fagersand 1:2, där toaletten står och kommunchefen får i uppdrag att förhandla 
med markägaren om ett avtal. Kommunstyrelsen beslutade också att ge 
kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag på parkering i samråd med berörda 
fastighetsägare. 

Därefter har ordförande Carina Gullberg (S) var i kontakt med fastighetsägaren och 
diskuterat ärendet med markköp del av Fagersand 1:2. Fastighetsägaren har gjort 
en ny värdering daterad 2019-03-12.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 42/2020 

KS § 181/2019 

Skrivelse, 2020-02-19, markköp Fagersand 1:2, skriven av Carina Gullberg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Björn Jonsson 

 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 29(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 86 Dnr 2020-00071 253 

Försäljning av del av Otterbäcken 15:4 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att be köparen att lämna ett bud för del av fastigheten 
Otterbäcken 15:4. Till kommunfullmäktige ska ärendet kompletteras med ett 
köpekontrakt. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av del av fastigheten 
Otterbäcken 15:4. Marken säljs på grund av att en del av garaget står på 
kommunal mark det finns även ett servitut på del av fastigheten 15:4. 

 

 

Behandling på sammanträdet 
Björn Jonsson, samhällsutvecklare, informerar om ärendet försäljning av del av 
Otterbäcken 15:4.  

 

Carina Gullberg (S) yrkar att; be köparen att lämna ett bud för del av fastigheten 
Otterbäcken 15:4. Till kommunfullmäktige ska ärendet kompletteras med ett 
köpekontrakt.  

 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
och eget tilläggsyrkande till beslut och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt 
förslagen.  

Bakgrund 
Del av fastigheten Otterbäcken 15:4 som ligger vid Kabyssvägen i Otterbäcken, 
föreslås till försäljning till fastighetsägaren som äger grannfastigheten 15:10.  
Marken som köpet gäller ligger på ofri grund, nuvarande yta har gräsmatta, en 
transportväg med grus och en befintlig byggnad. 

Byggnaden sitter ihop med nämnda grannfastigheten Otterbäcken 15:10 i en 
gemensam byggnad.  

Förtydligande, byggnaderna sitter ihop över fastighetsgränsen eftersom det är en 
och samma byggnad men olika fastigheter och ägare. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 30(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Nuvarande grannfastighetsägare vill kunna göra något med sitt garage, men på 
grund av att byggnaden är delad i mitten med fastighetsgräns går det ej. Eftersom 
den ena delen i så fall påverkar den andra delen som ej ägs av den andre 
fastighetsägaren.  

Om grannfastighetsägaren vill bygga på annan plats går det ej på grund av att det 
finns ett servitut som går genom hans fastighet och andra platser skulle även 
skymma för andra grannar. 

 

Den yta som styckas av visas enligt karta är 235kvm. 

Befintlig fastighet kommer att minskas från nuvarande 2910kvm till 2675kvm. 

Övrig del av fastighet 15:4 tillfaller kommunen som redan är ägare av den.  

Sammanfattande bedömning 

  

Beslutsunderlag 
KSAU § 43/2020 

Fastighetsförändringskarta för Otterbäcken 15:4     

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Björn Jonsson 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 31(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 87 Dnr 2020-00043 023 

Internkontrollpunkt 2020 gällande efterlevnad av 
jämställdhetslagstiftningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget att som 
internkontrollpunkt 2020 ha organisationens efterlevnad av 
jämställdhetslagstiftningen. 

 

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

Bakgrund 
HR-chef Per Johansson, HR-chef, föreslår att som internkontrollpunkt 2020 ha 
organisationens efterlevnad av jämställdhetslagstiftningen, fram för allt vid 
anställning samt avslut av anställning, men även inom ramen för anställningen 
avseende diskriminering.  

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har under 2018- 2019 genomfört tillsyn av 
offentliga organisationers arbete med jämställdhetslagstiftningen, med fokus på 
diskriminering. Då kommunens interna regler uppfyller de krav lagstiftaren ställer, 
återstår efterlevnaden av det interna regelverket samt av lagstiftningen i övrigt, 
särskilt i sådana situationer som kan leda till skadestånd i kombination med 
negativ publicitet.  

Kontrollmomentet bör omfatta hela kommunens organisation samt kommer att 
genomföras utifrån HR-enhetens MTG-uppdrag. 

Riskvärdet bedöms vara 9.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 48/2020 

Tjänsteskrivelse, 0202-02-04, internkontrollpunkt 2020, skriven av Per Johansson 

Beslutet ska skickas till 
Per Johansson 

Awaz Karim 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 32(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Elin Asp 

Katarina Widell 

Mikael Fransson 

Sara Hultman 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 33(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 88 Dnr 2019-00495 000 

Internkontrollredovisning 2019 för lönenämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av lönenämndens 
internkontrollredovisning 2019. 

 

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

Bakgrund 
Lönenämnden följer årligen upp internkontrollen inom sin verksamhet. För 2019 
fanns följande fem punkter beslutade. 

1. Arbetsgivaredeklaration 

2. Semesterväxling  

3. Bisyssla 

4. Övertid 

5. Nyttjande av lönesystemet Visma 

Beslutsunderlag 
KSAU § 10/2020 

Lönenämnden § 10/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-09, internkontrollredovisning 2019-Lönenämndens 
verksamhet, skriven av Elin Asp 

Beslutet ska skickas till 
Sara Hultman 

Lönenämnden 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 34(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 89 Dnr 2020-00058 106 

Bildandet av Samordningsförbundet Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget från styrgruppen att de tre 
samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar Samordningsförbundet 
Skaraborg från och med 1 januari 2022. Detta innebär att samordningsförbundet 
Norra Skaraborg succesivt avvecklar sin verksamhet under 2020 och 
samordningsförbundet Norra Skaraborg ska upplösas och likvideras efter den 1 
januari 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna av förbundsordning för 
samordningsförbundet Skaraborg att gälla från och med 1 januari 2021. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ändra i § 16 i förbundets nuvarande 
förbundsordning enligt ovanstående beskrivning.  

 

Protokollsanteckning 

Carina Gullberg (S) vill till protokollet ha antecknat att hon hade avvikande åsikt 
vid Samordningsförbundet Norra Skaraborgs styrelsemöte 2020-01-28.  

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

Bakgrund 
Samordningsförbundet Norra Skaraborg har vid styrelsemöte 2020-01-28 
behandlat ärendet om samgående av samordningsförbunden till ett förbund från 
och med 2021. Inför mötet har ledamöterna tagit del av framtagna förslag kring 
hur ett gemensamt förbund i Skaraborg ska ledas och organiseras samt förslag till 
förbundsordning för gemensamt förbund med 14 ingående kommuner i Skaraborg. 

 

Samordningsförbundet Norra Skaraborg styrelsen har beslutat: 

1. Att ställa sig bakom förslaget från styrgruppen att de tre samordningsförbunden 
i Skaraborg går samman och bildar Samordningsförbundet Skaraborg från och med 
1 januari 2021. Detta innebär att samordningsförbundet Norra Skaraborg succesivt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 35(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

avvecklar sin verksamhet under 2020 och att Samordningsförbundet Norra 
Skaraborg ska upplösas och likvideras efter den 1 januari 2021. 

 

2. Att ställa sig bakom förslaget från styrgruppen om förbundsordning för 
Samordningsförbundet Skaraborg att gälla från och med 1 januari 2021. 

 

3. Att ställa sig bakom förslaget från styrgruppen att ändra i § 16 förbundets 
nuvarande förbundsordning.  

 

Samordningsförbundet Norra Skaraborg styrelsen föreslår medlemmarna att fatta 
likalydande beslut enligt punkter 1-3 ovan.  

Barnkonsekvensanalys 

Berör inte direkt barn/unga.  

Jämställdhetsanalys 

Någon jämställdhetsanalys bedöms inte nödvändig.               

Sammanfattande bedömning 

Förvaltningen överlämnar ärendet utan förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
KSAU § 49/2020 

Samordningsförbundet Norra Skaraborg protokoll 2020-01-28 

 

  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 36(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 90 Dnr 2018-00777 024 

Arvode för revisorer vid deltagande på kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslag om sammanträdesarvode för 
revisorerna med motiveringen att det enligt arvodesreglementet ingår i 
revisorernas uppdrag. 

 

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

Bakgrund 
Ärendet har behandlats i arvodeskommittén 2019-12-11 § 5. 

Karl-Johan Fägerlind ordförande i revisionen har lämnat en skrivelse 2018-12-11 
gällande att samma ersättning som till fullmäktigeledamot ska utgå till den person 
(1 st) i revisionen som är utsedd och är närvarande vid sammanträdet.  

Enligt reglementet för revisorerna antaget 2018-03-26 § 20 så ska revisionen 
representeras på fullmäktiges möte för att på fullmäktiges eller revisorernas 
initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. 

Revisionen har tänkt att tillmötesgå denna paragraf på sådant sätt att de internt 
inom gruppen upprättar en lista där de turas om att gå på fullmäktiges möte. 
Därmed är alltid minst en person från revisionen på plats vid varje fullmäktigemöte 

Beslutsunderlag 
KSAU § 54/2020 

Arvodeskommittén § 5/2019 

 Skrivelse från Karl-Johan Fägerlind 

 

Beslutet ska skickas till 
Revisorerna 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 37(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 91 Dnr 2020-00063 042 

Rätt att teckna kommunens firma i vissa fall 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunens fortlöpande bankärenden och donationsstiftelser får tecknas av 
följande personer, två i förening: Anders Bernhall, Charlotte Eriksson, Gunnel 
Gottfridsson, Sandra Verngren, Malin Bengtsson och Linnéa Jakobsson.  

 

Kommunens fortlöpande postärenden får tecknas av följande personer, två i 
förening: Britt-Marie Nilsson och Karin Ahrle. 

 

2. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att var för sig teckna 
kommunens firma för mervärdesskatt, deklarationer och övriga deklarationer 
inklusive donationsstiftelser: Sandra Verngren, Anders Bernhall, Malin Bengtsson 
och Linnéa Jakobsson.  

 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt Carina Broberg med Marie Jansson som ersättare 
att ensam och med för Gullspångs kommuns bindande verkan underteckna 
redovisningar avseende preliminär skatt samt arbetsgivaravgifter.  

 

4. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att var för sig teckna 
kommunens firma i ärende angående betalningsföreläggande och utmätning: 
Sandra Verngren, Anders Bernhall, Malin Bengtsson och Linnéa Jakobsson.  

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

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 2018-10-03, KS § 298 beslutat om vilka som har rätt att 
teckna kommunens firma i vissa fall. Ärendet har återigen väckts med anledning av 
personalförändringar.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 52/2020 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 38(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Tjänsteskrivelse, 2020-02-25, rätt att teckna kommunens firma i vissa fall, skriven 
av Britt-Marie Nilsson 

Beslutet ska skickas till 
Berörda 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 39(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 92 Dnr 2017-00805 812 

Svar på motion vårda våra reservat 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige tackar för motionen. Gullspångs kommun är redan i dagsläget 
med i flera projekt för att bevara och vårda naturreservaten bland annat 
laxprojektet för bevarande av Gullspångslaxen och Natura 2000, som är ett 
nätverk för att skydda områden i hela EU. Förvaltningen får dessutom i uppdrag att 
fortsatt arbeta vidare tillsammans med Länsstyrelsen. Motionen anses därmed 
besvarad. 

 

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) och Jan Hassel (S) informerar om vad som redan i dagsläget 
görs för att bevara och vårda naturvårdsreservaten. Gullspångs kommun är 
deltagare i Laxprojektet för bevarande av Gullspångslaxen och Natura 2000 som är 
ett nätverk för att skydda områden i hela EU. 

 

Ordförande Carina Gullberg (S) yrkar att motionen ska besvaras med att; 
Gullspångs kommun är redan i dagsläget med i flera projekt för att bevara och 
vårda naturreservaten bland annat laxprojektet för bevarande av Gullspångslaxen 
och Natura 2000, som är ett nätverk för att skydda områden i hela EU. 
Förvaltningen får dessutom i uppdrag att fortsatt arbeta vidare tillsammans med 
Länsstyrelsen. Motionen anses därmed besvarad, med instämmande av Eric 
Mellberg (M). 

  

Bakgrund 
Eric Mellberg (M) har lämnat en motion med tre förslag 

 

1. Eric Mellberg föreslår att kommunen agerar offensivt tillsammans med 
Länsstyrelsen när det gäller att vårda och utveckla våra reservat, inte bara 
förvaltning. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 40(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Att sköta skyddad natur kräver omsorg om naturen även om vi också vill att 
människor ska få uppleva det unika naturområdet. Länsstyrelsen sköter om många 
naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en 
stiftelse eller annan organisation. 

I Gullspångs kommun finns 27 områden som har naturskydd av något slag (se 
bifogad karta samt beskrivning). Endast ett har Gullspångs kommun som 
förvaltare, nämligen Högsåsen. Till varje naturreservat hör ett beslut och en 
skötselplan som bestämmer hur reservaten ska skötas. Gällande Högsåsen så är en 
ny plan under utarbetande i samverkan med Länsstyrelsen. 

All utveckling och skötsel av skyddade områden måste ske i samverkan med 
ansvarig myndighet, förvaltare och markägare. Gullspångs kommun kan endast 
påta sig ett begränsat ansvar och bör fokusera på några få områden. Högsåsen och 
området längs Gullspångsälven bedöms vara de mest prioriterade ur 
besökssynpunkt. 

 

2. Eric Mellberg föreslår att reservaten marknadsförs gentemot 
kommuninvånarna.  

Om man går in på Gullspångs kommuns hemsida och går in på turism hittar men 
under Se och göra information om sex av våra naturreservat med kartor och bilder. 
Klickar man sig vidare så får man mer ingående information (se bifogat exempel 
samt gå gärna in på https://www.vastsverige.com/gullspang/se--
gora/naturreservat/?u=294) 

Kommunchef, Elisabeth Olssons, bedömning är att den informationsmängd som 
finns på turismsidan står i proportion till efterfrågan. Man kan alltid göra mer men 
det kräver arbete och sker då på bekostnad av något annat och med befintliga 
resurser är det väl avvägt. 

3. Motionären föreslår att kommunen verkar för att en utsiktsplats förverkligas 
längst ut på Harsholmen.  

 

En utsiktsplats är en bra idé och skulle bli ett fint mål för den vandringsled som 
finns längs Gullspångsälven. Vandringsleden kommer att förlängas så att den går 
från Laxtrappan och ända till Harsholmen.  

Det finns dock risk att en utsiktsplats skulle kunna kännas påträngande för boende 
i siktområdet så man behöver tänka sig för ordentligt i utformningen. En annan 
svårighet är att planen för skyddsområdet är överklagad vilket i dagsläget gör att 
en utsiktsplats inte kan byggas. Förslaget bör inte glömmas bort utan åter tas upp 
när möjlighet finns. 

Bedömning 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 41(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Naturskyddsområden är en stor tillgång för kommunen och dess invånare. De bör 
skötas varsamt och med omsorg och kunskap. Marknadsföring och utveckling 
måste ske i samarbete med andra ansvariga och berörda. Det är en balansgång. 

Kommunchef, Elisabeth Olssons bedömer att Gullspångs kommun utifrån 
befintliga resurser tillvaratar sina naturskyddsområden. Med mer resurser skulle 
man kunna utveckla flera områden ytterligare, tillgängliggöra dem för fler och 
därmed locka både besökare och invånare att lära känna vår natur. I dagsläget 
bedömer jag dock att ekonomiska resurser saknas för att satsa ytterligare inom 
området. Däremot ska utvecklingen av prioriterade områden fortsätta i den takt 
som ekonomin medger.  

Kommunchef, Elisabeth Olsson, föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 55/2020 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-28, vårda vår reservat 

Motion vårda våra reservat inlämnad av Eric Mellberg 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 42(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 93 Dnr 2019-00277 812 

Svar på Motion Elnätsavgifter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för motionen men avslå den då det saknas 
förutsättningar att genomföra förslaget i dagsläget.  

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

Bakgrund 
Det har från Rätt väg inkommit en motion som konstaterar att elnätsavgifterna i 
Gullspång är Sveriges högsta 2017. Motionen föreslår att Gullspångs kommun ska 
undersöka möjligheten att ta över elnätet i kommunen och ingå i VänerEnergi 
tillsammans med Mariestads och Töreboda kommuner. 

Frågan är komplicerad och kommunchef, Elisabeth Olsson, har varit i kontakt med 
VänerEnergi och Ellevio för att reda i den. 

Vem som äger elnäten i respektive geografiskt område bestäms av så kallade 
koncessioner som staten bestämt och ser egentligen ut som det gjorde redan för 
över 100 år sedan. I Gullspång är det idag Ellevio som äger koncessionen och 
därmed har ensamrätt på att ansluta kunder till sitt elnät. Tyvärr har Ellevio 
landets högsta elnätpriser. Från starten 1906 hette det Gullspångs Kraft, men det 
har ombildats flera gånger under de 100 år som passerat. Enda möjligheten att få 
loss kunderna är att köpa ut dem från Ellevio men de vill inte släppa sitt kundnät. 

 

VänerEnergi äger näten i Mariestad och Töreboda tätort med omnejd. Ellevio finns 
i Gullspång men även på landsbygden i Mariestads och Töreboda kommun (till 
exempel i Lyrestad och Sjötorp). Mariestad/VänerEnergi har gjort flera försök att 
förvärva övriga kunder inom kommunen men tyvärr har det alltid blivit alldeles för 
dyrt eller så har svaret varit att nätet inte är till salu. 

Med andra ord det är mycket svårt att ta över från Ellevio och därigenom påverka 
de höga priserna som de tar ut. Att bli delägare i VänerEnergi AB hjälper tyvärr inte 
i det här fallet.  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 43(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Frågan om delägarskap i VänerEnergi är en annan fråga. Den har varit uppe fler 
gånger men då i samband med diskussioner om fiberutbyggnad samt när bolagets 
hade intresse av att ta över VA-verksamheten. Detta är en fråga för nuvarande 
ägarna Mariestad och Töreboda om man vill utöka ägarkretsen. Från bolagets sida 
ser man positivt på detta då ”hemmamarknaden” skulle öka. Men att genom detta 
komma åt de höga nätpriserna är inte görligt för närvarande och jag uppfattade att 
detta var huvudsyftet i motionen, inte delägarskap i VänerEnergi. 

 

Kommunchefen har även varit i kontakt med Ellevio och ställt frågan om 
övertagande av nätet och de har svarat att Gullspångs kommun tillhör ett 
prisområdet Västra Svealand-Västergötland som omfattar Värmland, Skaraborg 
och Bergslagen. Ellevio instämmer i att området har legat relativt högt i pris i 
förhållande till andra elnätsområden. Detta beror på att det är ett stort område, 
med ett historiskt sett stort investeringsbehov, samt relativt få kunder. Det 
innebär att elnätskostnaden blir dyrare utslaget per kund jämfört med exempelvis 
nätområden som mestadels består av en tätort. Hösten 2017 inledde Ellevio en 
utjämning av med målet att ha en gemensam prislista senast 1 januari 2023.  

Den första prissänkningen i utjämningen gjordes senhösten 2017, en sänkning med 
5 %. Nästa steg tas nu den 1 februari genom en större sänkning av elnätspriset. 
Den genomsnittliga sänkningen för en villakund i Gullspång är 20 % och 
motsvarande siffra för lägenhetskunder är 10 %.  När den här sänkningen är 
genomförd kommer priserna i området ligga lägre än de gjorde 2013, enligt 
Ellevio.  

Ellevio genomfört stora satsningar för att modernisera elnäten i Gullspång. Inte 
minst under de senaste åren har satsningarna på förnyelse och på att säkra 
elnäten mot stormar ökat, för att kunderna ska ha ett leveranssäkert elnät även i 
framtiden. 

Den energiomställning som nu pågår, med en ökad elektrifiering och digitalisering 
och allt mer förnybar elproduktion ställer nya krav på elnäten, och gör att Ellevio 
kommer att fortsätta sina satsningar under många år framöver.  

Ellevio vill alltså fortsätta att äga och satsa på elnäten i Gullspång.  

Bedömning 

Det finns i dagsläget inga rimliga förutsättningar för Gullspångs kommun att överta 
elnätet i kommunen på egen hand eller genom delägarskap i VänerEnergi. Desto 
viktigare är att fortsätta att jobba med kundpåverkan på Ellevio. Det verkar, utifrån 
det svar som Ellevio gett, som att företaget har lyssnat på kritiken och har en 
långsiktig plan att jämna ut priserna. Detta behöver följas upp och kommunen har 
som stor kund ett ansvar göra vad vi kan för att påverka prisnivån. 

Med detta föreslår jag att motionen avslås och anses besvarad. 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 44(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Barnkonsekvens- och jämställdhetsperspektiv  

Barnkonsekvens- och jämställdhetsperspektiv har iakttagits och beslut enligt 
förslaget får ingen direkt påverkan på dessa.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-01-28, svar på motion om elnätsavgifter 

Motion elnätsavgifter inlämnad av Hans-Göran Larsson (RV)  

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 45(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 94 Dnr 2019-00471 812 

Svar på Motion gällande reducering av kostnader för Gullspångs 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen tas med i budgetberedningens arbete 
inför 2021. Motionen anses därmed besvarad.  

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

Bakgrund 
Lennart Ardemo (SD) har lämnat en motion där han lämnar fyra förslag på 
åtgärder för att reducera kostnaderna för Gullspångs kommun till förmån för sjuk- 
och åldringsvård. 

 

1. Neddragning av minst två rektorstjänster 

2. Reducering av kommunchefstjänsten till halvtid 

3. Reducering av skolchefstjänsten till halvtid 

4. Undersökning om nedbantning av övriga tjänster i verksamheten 

 

I samband med budgetberedningen inför 2020 fick verksamheterna ett uppdrag 
att ge förslag på 5 % besparing. I det förslag som lades från BUKN ingick bland 
annat att ta bort en chefstjänst dock inte utpekat rektor.  

  

Förvaltningen föreslog i samma underlag, tillsammans med Töreboda, att skapa en 
gemensam ledningsfunktion vilket hade inneburit en halvering av de strategiska 
chefstjänsterna men även en effektivisering av administrationen. 

  

I förvaltningens förslag lades en rad andra förslag fram på neddragning av tjänster. 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 46(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Förslagen konsekvensbeskrevs och en neddragning med fem procent får kvalitativa 
konsekvenser men är genomförbart. En del av de åtgärder som föreslogs är 
genomförda under 2019 eller genomförs 2020 men en del kvarstår som möjliga. 
Under 2019 har antalet visstidsanställda i kommunen minskat med 11 tjänster. 

  

Bedömning 

Det är möjligt och nödvändigt med förändringar för att uppnå en budget i balans 
och de förslag som togs fram 2019 är något att ta utgångspunkt i. Däremot kanske 
inte besparingarna ska ske jämnt över verksamheten utan differentieras. 
Fördelningen av budget bör ses över inför 2020.  

 

Att spara på chefer på strategisk nivå ser kommunchefen som fullt möjligt om man 
gör det tillsammans med Töreboda eller inom MTG. Strategiskt ledarskap kan 
genomföras för flera kommuner då det finns många likheter. Jag förordar 
gemensamma tjänster med annan kommun. Det finns svårigheter i att kombinera 
strategisk chefstjänster med andra uppdrag på annan nivå.  

Däremot är det oerhört viktigt att chefer på enhetsnivå är nära sin verksamhet och 
har rimlig omfattning på sina uppdrag. De nära cheferna spelar en central roll när 
förändringsarbete ska genomföras. Det skulle kunna få en motsatt effekt om de 
dras bort och inte finns ute i verksamheten för att leda och styra 
förändringsarbetet. 

 

Kommunchefen föreslår att motionens förslag tas med som ett förslag i 
budgetberedningens arbete inför 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-20, svar på motion gällande reducering av kostnader för 
Gullspångs kommun, skriven av Elisabeth Olsson 

Sammanställt arbetsmaterial från budgetberedning 

Motion inlämnad 2019-09-28 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 47(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 95 Dnr 2020-00007 000 

Information från Skaraborgs Kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Det finns ingen information att delge.  

     

Bakgrund 
Information från Skaraborgs Kommunalförbund finns med som en stående punkt 
på dagordningen.  

 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 48(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 96 Dnr 2020-00091 019 

Information om Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Elin Asp, stabschef, Mikael Fransson, verksamhetschef/rektor och Katarina Widell, 
vård- och omsorgschef/t.f. kommunchef informerar om nuvarande läget gällande 
Covid-19 och de åtgärder som kommunen har vidtagit. 

 

Ledningsgruppen träffas varje dag, omvärldsbevakning görs varje dag, kontinuerlig 
information läggs ut på intranätet, kommunens hemsida och sociala medier.  

Bakgrund 
Information om Covid-19 finns med som en punkt på dagens sammanträde.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 49(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 97 Dnr 2020-00100 615 

Ordförandebeslut, stängning av  Vuxenutbildning och SFI från 
och med 18 mars 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om ordförandebeslutet gällande 
stängning av Vuxenutbildningen och SFI från och med 18 mars 2020 på grund av 
Covid-19.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges ordförandebeslut fattat av kommunstyrelsens 
ordförande Carina Gullberg (S) gällande stängning av Vuxenutbildningen och SFI 
från och med 18 mars 2020.  

Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut fattat 2020-03-18    

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 50(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 98 Dnr 2020-00101 020 

Ordförandebeslut läkarintyg från dag 8 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om ordförandebeslut fattat av 
kommunstyrelsens ordförande gällande slopande av läkarintyg från dag 8.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges ordförandebeslut fattat av kommunstyrelsens 
ordförande Carina Gullberg (S) gällande att Gullspångs kommun upphäver tillfälligt 
kravet på sjukintyg i avvaktan på att regeringen fattar beslut i frågan. 

 

Detta beslut gäller från och med 17 mars 2020 till och med 31 mars 2020. Fattar 
regeringen beslut i frågan innan den 31 mars 2020 så upphävs detta beslut.  

Beslutsunderlag 
  Ordförandebeslut fattat 2020-03-18   

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 51(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 99 Dnr 2020-00002 002 

Delegationsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut enligt lista nedan 

 

- Anställningsavtal januari månadsavlönade 17 personer, beslutat av Monica 
Högberg. KS 2020-00002  

- Anställningsavtal januari månadsavlönade 1 person, beslutat av Tomas Karlsson. 
KS 2020-00002  

- Beslut om överflyttning av befogenhet av rätten att teckna överenskommelse i 
samband med avslut av anställning, beslutat av Per Johansson. KS 2020-000
  

- Ny attestförteckning för 2020, beslutat av Anders Bernhall. KS 2020-00002 

- Beviljat arrangörsstöd till SOK Unden för arrangemanget Riddarsprånget 2020-07-
06, beslutat av Elin Asp. KS 2020-00006   

- Upplåningsbeslut, beslut av Anders Bernhall. KS 2020-00106  

- Begränsat öppethållande på kommunkontoret i Hova mellan kl 09.00-12:00 från 
och med 2020-03-20 och tillsvidare för att minska smittspridning av Covid-19, 
beslutat av Elin Asp. KS 2020-00002 

 

     

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

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 52(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 100 Dnr 2020-00001 999 

Delgivningar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

a) Amnehärads båtråd protokoll 2020-01-20 

b) MTG-styrgrupp anteckningar från sammanträde 2020-02-25 

c) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2020-02-25 

d) Folkhälsorådet protokoll 2020-02-20 

e) Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-03-09 

f) Nyhetsbrev från Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd 

g) Protokoll från central samverkansgrupp 2020-02-20 

h) Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionen, protokoll 2020-03-05 

i) Avfallshantering Östra Skaraborg protokoll 2020-03-23 

j) Tekniska nämnden protokoll 2020-03-17 

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 53(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 101 Dnr 2019-00113 042 

Delgivning - Tilldelning av investeringsmedel VA, anläggningar 
ovan mark tekniska nämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges tekniska nämndens beslut § 11 2020-02-18 gällande 
tilldelning av investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark.  

Beslutsunderlag 
TN § 11/2020 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 54(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 102 Dnr 2020-00078 012 

Delgivning - Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges beslut från Folkhälsorådet § 7 2020-02-20 om att 
godkännande av Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2019.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 55(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 103 Dnr 2020-00089 530 

Delgivning - Uppföljning 2019 regionalt 
trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges uppföljning 2019 regionalt trafikförsörjningsprogram 
Västra Götaland 2017-2020.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 56(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 104 Dnr 2020-00073 106 

Delgivning - Anmälan om deltagande i insatser mot lagning av 
alkohol 2020, dnr 706-8361-2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges att kommunen anmält sitt deltagande i insatser mot 
lagning av alkohol 2020, dnr 706-8361-2020.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 57(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 105 Dnr 2019-00531 010 

Delgivning - Remiss: Förslag till boverkets föreskrifter, allmänna 
råd om detaljplan m.m 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
2020-03-11 § 46 att tillstyrka Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd 
om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering 
i detaljplan med kommentarer och förslag till ändringar. Kommentarer med 
motivering och förslag till ändringar redovisas i bilagda svarsfiler. 

 

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-11 § 
46 yttrande förslag till boverkets föreskrifter, allmänna råd om detaljplan m.m.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 58(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 106 Dnr 2020-00044 000 

Delgivning- Svar till Södertälje kommun gällande skrivelse till 
regeringskansliet gällande totalförbud att använda fyrverkerier 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges svar till Södertälje kommun gällande skrivelse till 
regeringskansliet gällande totalförbud att använda fyrverkerier.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 59(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 107 Dnr 2019-00534 106 

Delgivning - Vänersamarbetet protokoll från styrelsemöte 2020-
02-25 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Vänersamarbetet protokoll från styrelsemöte 2020-02-
25 

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 60(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 108 Dnr 2017-00177 872 

Delgivning - Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats 
protokoll 2020-03-02 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges Insamlingsstiftelsen Södra Råda gamla kyrkplats 
protokoll 2020-03-02.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 61(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 109 Dnr 2020-00128 040 

Beslut om att rekommendera AÖS att bevilja anstånd till de 
företag som så begär på grund av Corona pandemin 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun rekommenderar AÖS 
(Avfallshantering Östra Skaraborg) att bevilja upp till sex månaders anstånd på 
avgifter till de företag i Gullspångs kommun som så begär på grund av Corona 
pandemin.  

     

Bakgrund 
Med anledning av att Corona pandemin medför ett besvärligt läge för näringslivet i 
Gullspång kommun rekommenderas AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg) att 
bevilja anstånd med avgifter.  

Gullspångs kommuns rekommendation gäller endast för företag i kommunen och i 
de fall som företagen själva begär anstånd hos berörd verksamhet under den tid 
som Corona pandemin pågår. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-31, beslut om att rekommendera AÖS att bevilja anstånd 
till de företag som så begär på grund av Corona pandemin, skriven av Elin Asp 

Beslutet ska skickas till 
Avfallshanterings Östra Skaraborg 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 62(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 110 Dnr 2020-00129 040 

Beslut om att rekommendera Tillståndsenheten i Samverkan att 
bevilja anstånd till de företag som så begär på grund av Corona 
pandemin 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun rekommenderar 
Tillståndsenheten i Samverkan i Lidköping att bevilja upp till sex månaders anstånd 
på tillsynsavgifter till de företag i Gullspångs kommun som så begär på grund av 
Corona pandemin.  

     

Bakgrund 
Med anledning av att Corona pandemin medför ett besvärligt läge för näringslivet i 
Gullspång kommun rekommenderas Tillståndsenheten i Samverkan att bevilja 
anstånd med tillsynsavgifter.  

Gullspångs kommuns rekommendation gäller endast för företag i kommunen och i 
de fall som företagen själva begär anstånd hos berörd verksamhet under den tid 
som Corona pandemin pågår. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-31, beslut om att rekommendera Tillståndsenheten i 
Samverkan att bevilja anstånd till de företag som så begär på grund av Corona 
pandemin, skriven av Elin Asp 

Beslutet ska skickas till 
Tillståndsenheten i Samverkan 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 63(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 111 Dnr 2020-00130 040 

Beslut om att rekommendera miljö-och byggnadsnämnden och 
tekniska nämnden att bevilja anstånd till de företag som så begär 
på grund av Corona pandemin 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Gullspångs kommun rekommenderar miljö- och 
byggnadsnämnden samt tekniska nämnden att bevilja upp till sex månaders 
anstånd på exempelvis tillsynsavgifter, tillståndsavgifter, hyror, avgifter för allmän 
plats och VA-avgifter till de företag i Gullspångs kommun som så begär på grund av 
Corona pandemin.  

     

Bakgrund 
Med anledning av att Corona pandemin medför ett besvärligt läge för näringslivet i 
Gullspång kommun rekommenderas Miljö- och byggnadsnämnden samt Tekniska 
nämnden att bevilja anstånd på exempelvis tillsynsavgifter, tillståndsavgifter, 
hyror, avgifter för allmän plats och VA- avgifter. 

Gullspångs kommuns rekommendation gäller endast för företag i kommunen och i 
de fall som företagen själva begär anstånd hos berörd verksamhet under den tid 
som Corona pandemin pågår. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-31, beslut om att rekommendera miljö-och 
byggnadsnämnden och tekniska nämnden att bevilja anstånd till de företag som så 
begär på grund av Corona pandemin, skriven av Elin Asp 

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 64(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 112 Dnr 2020-00006 061 

Beslut om att tillfälligt ändra riktlinjerna för arrangörsstöd på 
grund av Corona pandemi 

Kommunstyrelsens beslut 
Gullspångs kommun beslutar att tillfälligt ändra riktlinjerna för arrangörsstöd 
enligt nedan för de föreningar i Gullspångs kommun som så begär på grund av 
Corona pandemin.  

     

Bakgrund 
Med anledning av att Corona pandemin medför ett besvärligt läge för 
föreningslivet i Gullspång kommun rekommenderas att de föreningar som redan 
fått bidrag utbetalt för evenemang som de tvingats ställa in på grund av ändrade 
regler kring allmänna sammankomster kan behålla den del av bidraget som kan 
härledas till extra kostnader som ej har gått att avboka. Exempelvis ej 
avbokningsbara artister eller skådespelare. Kostnaden ska styrkas med kvitto och 
enbart den del av bidraget som kan styrkas med kvitto får behållas. 

De arrangörsstöd som redan är utbetalda men där evenemanget ställts in på grund 
av ändrade regler kring allmänna sammankomster kan behållas om evenemanget 
hålls innan året är slut, om evenemanget inte kan genomföras alls under 2020 ska 
bidraget återbetalas i sin helhet.  

I övrigt så gäller de redan antagna riktlinjerna för arrangörsstöd. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-31, beslut om att tillfälligt ändra riktlinjerna för 
arrangörsstöd på grund av Corona pandemi, skriven av Elin Asp 

Beslutet ska skickas till 
Maria Mellgren 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 65(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 113 Dnr 2020-00136 049 

Beslut om att kommunen betalar leverantörsfakturor snabbare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana verksamheterna att skyndsamt betala 
sina leverantörsfakturor till företag som själva begärt att få betalt snabbt. Detta 
gäller under den tid som Corona pandemin pågår. 

 

   

Bakgrund 
Med anledning av att Corona pandemin medför ett besvärligt läge för företagare i 
Gullspång kommun rekommenderas att leverantörsfakturorna betalas skyndsamt 
till de företag som själva begärt att få betalt snabbt. Detta gäller under den tid som 
Corona pandemin pågår. 

 

 

     

Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret för spridning till berörda 

 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 66(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 114 Dnr 2020-00137 026 

Uppmuntran till personal 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens presidium att i samråd med 
ledningsgruppen ta fram förslag på uppskattning till personalen med tanke på 
nuvarande pågående Corona pandemi.  

     

Bakgrund 
Med anledning av att Corona pandemin medför ett besvärligt läge för personalen 
finns förslag på att lämna någon form av uppmuntran till personalen.  

     

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 

Katarina Widell 

Awaz Karim 

Mikael Fransson 

Sara Hultman 

Carina Gullberg 

Björn Thodenius 

Bo Hagström 

 

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 67(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 115 Dnr 52592  

Tillförordnad kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt tidigare beslut 2020-03-04 § 67 att som 
tillförordnad kommunchef utses: 

Elin Asp, mars månad 

Katarina Widell, april månad 

Mikael Fransson, maj månad 

Awaz Karim juni, månad 

Reservation 

Björn Thodenius (M), Victor Albertsson Tidestedt (M), Maria Smedberg (V), Hanna 
Jansson (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

   

  

Behandling på sammanträdet 
 Carina Gullberg (S) yrkar enligt kommunstyrelsens beslut 2020-03-04 § 67. 

Björn Thodenius (M) yrkar att på grund av dagens rådande läge med Corona 
pandemi ska t.f. kommunchef som fick förordnandet för mars månad förordnas 
tills vidare. 

Ordförande Carina Gullberg (S) tar upp yrkandena till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande. Omröstning begärs och ska 
genomföras av följande av kommunstyrelsen godkända omröstningsproposition 
den som vill rösta enligt Carina Gullbergs (S) yrkande röstar Ja och den som vill 
rösta enligt Björn Thodenius (M) yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

6 ja-röster: Carina Gullberg (S), Bo Hagström (C), Jan Hassel (S), Anja Nyström (S), 
Ann-Christin Erlandsson (S), Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 

4 nej-röster: Björn Thodenius (M), Victor Albertsson Tidestedt (M), Maria 
Smedberg (V), Hanna Jansson (FI). 

1 avstår: Kjell Lindholm (C) 

Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Carina Gullbergs (S) yrkande.  

 



 

 

 Protokoll 

Kommunstyrelsen 2020-04-01 

 

Sid 68(68) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Bakgrund 
Tillförordnad kommunchef finns med som ett extra ärende på dagens 
sammanträde.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 

Katarina Widell 

Mikael Fransson 

Awaz Karim 

 

 


