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Inger Larsson (L) 

Kajsa Eriksson Larsson, kommunchef 
Eva Hoving Eklund, sekreterare 
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Stefan Hallberg (SD) 
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Sammanträclcsdannn 

2020-04-15 

Kommunstyrelsen 

§ 40 

Godkännande av dagordningen 
Sammanträdet godkänner dagordningen med förändringen att ärendet Plan för 
internkontroll 2020, utgår ur dagens föredragningslista. 
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Sammanträdcsdaturn 

2020-04-15 

Kommunstyrelsen 

§ 41 Dnr 2019-000139 

Svar på motion om Framtidens digitala samhälle 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen från Socialdemokraterna belyser de utmaningar kommunen står inför 
när det gäller demografi och ekonomi och vikten av att använda oss av nya 
tekniker för att bibehålla en hög kvalitet i våra verksamheter. Motionen föreslår 
att en utredning ska göras och se över förutsättningarna för att ta fram en 
digitaliseringsplan. 

Sedan motionen inkom har kommunfullmäktige tagit ett beslut om samverkan 
med Skövde när det gäller IT vilket ger Karlsborgs kommun andra 
förutsättningar avseende tekniska lösningar och e-tjänster. 

En avstämning med samtliga förvaltningar har skett och har utmynnat i ett 
förslag till Plan för Digital Utveckling i Karlsborgs kommun. Till denna plan 
kommer varje förvaltning ha sin specifika verksamhetsplan som tas i respektive 
nämnd. Vissa förvaltningar har redan en sådan politisk plan antagen och övriga 
förvaltningar föreslås få i uppdrag att ta fram en verksamhetsspecifik digital 
plan under år 2020. Den verksamhetsspecifika planen ska utgå från Plan för 
Digital Utveckling i Karlsborgs kommun. 

I kommunens årsredovisning kommer kommunens digitala utveckling att 
redovisas. 

Den digitala utvecklingen ska ske inom beslutade budgetramar. 

Förslag på sammanträdet 

Stefan Hallberg (SD): Ärendet ska återremitteras för komplettering. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i 
enlighet med Stefan Hallbergs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Stefan Hallbergs förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 34, 2020-03-25 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse och Plan, 2020-03-11 

Jonas Davidsson, Motion, 2019-03-17 
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Samman1rädcsdatt1m 

2020-04-15 

Kommunstyrelsen 

§ 42 Dnr 2020-000086 

Förslag till byte av bolagsnamn för Karlsborgs Turism 
AB till Visit Karlsborg AB 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Karlsborgs Turism AB ska byta namn 
till Visit Karlsborg AB. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för namnbytet ska belasta 
Karlsborgs Turism AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Karlsborgs Turism AB har tagit beslut om att ansöka om att få 
byta namnet på bolaget från Karlsborgs Turism AB till Visit Karlsborg AB. 
Ansökan har framställts till styrelsen för moderbolaget, AB Vaberget, som 
anmodat Karlsborgs Turism AB att tillskriva Karlsborgs kommun, 
kommunfullmäktige, såsom ägare om att ta beslut i frågan. 

Karlsborgs Turism önskar ett mer internationellt gångbart namn och ett namn 
som är enklare att marknadsföra. Dessutom önskas ett namn som säger mera 
om verksamheten, dess inriktning och mål. Detta uppfylls av Visit Karlsborg. 
Det är dessutom ett namn som ligger i linje med många andra 
besöksorganisationer och destinationsbolag både i Sverige och i Europa. Det är 
därmed också en namnkonstruktion som besöksnäringens målgrupper är väl 
förtrogen med. 

Karlsborgs Turism ser därför en enhetlighet, styrka och tydlighet i att också 
använda detta begrepp. Visit Karlsborg fungerar dessutom betydligt bättre i de i 
dag så viktiga olika digitala kanalerna och har en bättre sökoptimering i de 
sökmotorer, exempelvis Google som idag används frekvent när besöksmål söks 
på internet. Bolaget äger även sedan tidigare rätten till domännamnet 
www.visitkarlsborg.se. 

Förslag på sammanträdet 

Jonas Davidsson (S): Avslag till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Davidssons förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Notering 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för Jonas Davidssons förslag. 
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Sammanträdcsdan1m 

2020-04-15 

Kommunstyrelsen 

cb ,; 

Torbjörn Colling (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 35, 2020-03-25 

Jarl Karlsson, VD Karlsborgs Turism AB och Torbjörn Colling, Ordförande 
Karlsborgs Turism AB, Skrivelse, 2020- 03-04 
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Sammanträdcsdaturn 

2020-04-15 

Kommunstyrelsen 

§ 43 Dnr 2020-000098 

Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg årsredovisning för år 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag, att 
bevilja direktionen samt enskilda ledamöter för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för året visar på ett överskott om ca 447 tkr. Relaterat given uppgift 
(att upprätta nollresultat) uppfattas det att det ekonomiska resultatmålet är 
uppnått. Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar i 
form av senareläggningar, vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 
2019. God ekonomisk hushållning bedöms föreligga, då de ekonomiska målen 
nåtts och riktlinjerna för verksamheten följts. 

Det ekonomiska resultatet för året påverkas bland annat av ett nettoöverskott 
avseende den statliga ersättningen för den långvariga insatsen i Hova om ca 1, 7 
mkr, positiv värdepappersutveckling 1,6 mkr, senarelagda inköp av två 
släckbilar och en tankbil ger 0,4 mkr i minskade avskrivningskostnader. 

Kostnadsutvecklingen har negativt påverkats av följande faktorer; 
avgångsvederlag till tidigare förbundsdirektör 0, 7 mkr, rekrytering av ny 
förbundsdirektör 0,1 mkr, brandstationsutredning 0,1 mkr, ökade 
fordonsomkostnader 0,9 mkr, övertidsersättning 0,8 mkr (huvudsakligen akut 
täckning för att upprätthålla grundberedskap), ökad RiB-kostnad (nytt avtal 0,3, 
rekrytering och intro-utbildning, C-körkortsutbildning på arbetstid), 
nettounderskott på övningsfaltet 0,6 mkr, ökade pensionskostnader (SAP) 0,3 
mkr. 

Notering 

Catarina Davidsson (C, Anna Bruzell (S), Peter Lindroth (S) och Torbjörn 
Colling (M) deltar inte i beslutet. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 36, 2020-03-25 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 
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Sammanträdcsdatum 

2020-04-15 

Kommunstyrelsen 

§ 44 Dnr 2020-000087 

Årsredovisning 2019 Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna Miljösamverkan Östra 
Skaraborgs årsredovisning för år 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att 
bevilja förbundsdirektionen samt enskilda ledamöter för 
kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg ansvarsfrihet för 
år 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Både de finansiella målen och verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda i hög 
grad inom alla områden. Vår samlade bedömning är att en god ekonomisk 
hushållning för perioden har uppnåtts. 

Resultatet för 2019 uppgår till 2 03 7 tkr. Resultatmålet är ett överskott som 
uppgår till minst 0,5 procent av medlemsbidragen vilket motsvarar 67 tkr. 
Överskottet förklaras av både högre intäkter som lägre kostnader än budget. 

Ser vi till vad som bidrar till resultatöverskottet på intäktssidan är det 
framförallt högre intäkter från tillsynsavgifter som bidrar. Dessa är 744 tkr 
högre än budget. Det är framförallt högre intäkter från tillsynen av enskilda 
avlopp som bidrar. 

På kostnadssidan är det framförallt lägre personalkostnader än budgeterat som 
bidrar till resultatöverskottet. Att personalkostnaderna är 789 tkr lägre än 
budget är en följd av vakanser under året. Övriga kostnader är 290 tkr lägre än 
budget. 

För 2019 har förbundet utfört totalt 2 887 kontroll- och tillsynsinsatser. 
T illsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Ser vi till den styrda tillsynen, som finansieras med en årlig 
tillsynsavgift, har vi utfört 2 177 tillsynsinsatser. Jämfört med planen innebär 
det en måluppfyllelse motsvarande 99 procent. Ett projekt inom förorenade 
områden har inte inneburit någon resultatpåverkan netto, men brutto inneburit 
att intäkterna och kostnaderna för 2019 ökat med 6,2 mkr. 

Återbetalning till medlemskommunerna (122 963 kr för Karlsborgs del) har 
skett i enlighet med tidigare beslut. 

Notering 

Catarina Davidsson (C) och Jonas Davidsson (S) deltar inte i beslutet. 
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Sammantriidcsdatum 

2020-04-15 

Kommunstyrelsen 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 37, 2020-03-25 

Miljösamverkan Östra Skaraborg, Beslutsunderlag 
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Sammanträclcsdatum 

2020-04-15 

Kommunstyrelsen 

§ 45 Dnr 2020-000094 

Äskande om medel ur kommunfullmäktiges 
förfogandeanslag till Auschwitzresa 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och utbildningsnämndens 
äskande om 325 000 kr från kommunfullmäktiges förfogandeanslag. Pengarna 
avser en Auschwitzresa hösten 2020 för eleverna i årskurs 9 på Carl 
Johanskolan, under förutsättning att resan genomförs hösten 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Långtgående effektiviseringar inom Barn- och utbildningsförvaltningen leder till 
svårigheter med att fortsätta låta eleverna i årskurs 9 få åka på studieresa till 
Auschwitz. En sådan resa är bildande och kan främja en positiv syn på vårt 
demokratiska system såväl som den kan verka avskräckande för olika alternativ 
som historien visat prov på. Utifrån detta bör resan genomföras även under 
innevarande. 

Förslag på sammanträdet 

Stefan Hallberg (SD): Avslag till förslaget. 

Inger Larsson (L): Bifall till förslaget med tillägget att "Under förutsättning att 
resan genomförs hösten 2020", läggs till beslutet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag, Stefan Hallbergs förslag och Inger 
Larssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Inger Larssons förslag. 

Notering 

Stefan Hallberg reserverar sig till förmån för eget förslag (bil.8). 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 38, 2020-03-25 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-03-11 

Skolchef Harald Lundqvist, T jänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsnämnden, Beslut, 2020-04-14 



Sida _.. KARLSBORGS 
···I··· KOMMUN 
&WC 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (22) 
Sammanträdcsdatum 

2020-04-15 

Kommunstyrelsen 

§ 46 Dnr 2020-00009 5 

Äskande ur arbetsmiljöpott, 
kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 32 500 kr ur arbetsmiljöpotten för 
en obligatorisk kommunövergripande föreläsning om arbetsglädje och 
ansvar. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 20 000 kr ur arbetmiljöpotten för 
en sammanhållen chefsträff tillsammans med bolagens chefer. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten lyssnade kommunledningsförvaltningen på Christina Stiellis 
föreläsning om arbetsglädje och kan konstatera att den fört med sig mycket gott 
in i kommunledningsförvaltningen. Alla anställda i Karlsborgs kommun borde 
få del av denna föreläsning den förenar allvar och nytta med stor portion glädje. 

Halva föreläsningen bekostas av verksamheterna och halva beloppet äskas för 
ur arbetsmiljöpotten. 

I april genomför Karlsborg sin första lunch-lunch chefsträff. Sedan hösten 2019 
har chefsträffarna haft ett annorlunda upplägg än tidigare chefsträffar. Fokus 
har inte varit information utan arbete i olika tvärgrupper utifrån social 
hållbarhet. Att skapa ett gott samhälle för våra kommuninvånare. För att kunna 
ta nästa steg är önskemålet att umgås under ett dygn med inlagda aktiviteter för 
att öka sammanhållning och utifrån det samarbete 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut§ 39, 2020-03-25 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-03-11 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

Personalenheten 

Förvaltningschefer och bolagens chefer 
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2020-04-15 

Kommunstyrelsen 

§ 47 Dnr 2020-000101 

Äskande ur arbetsmiljöpotten, socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja socialnämnden 288 000 kr ur 
arbetsmiljöpotten för att öka samverkan mellan avdelningarna på Haganäset. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade 2019-12-02 ( dnr 2019-160 § 161) att förvaltningen ska 
söka medel ur kommunens arbetsmiljöpott för att främja samverkan mellan 
avdelningarna. 

Syftet med äskande är att, inom ramen för heltid som norm, öka samverkan 
mellan enheterna på Haganäset. De personer som gått upp till heltid ska sälja 
sin utökade tid och måste då kunna arbeta på alla avdelningar på Haganäset. 
För att säkerställa en god och säker vård, behöver personalen introduktion på 
de nya avdelningarna. Dessa pass blir då "utöver" och medför en extra kostnad. 

Varje person på särskilt boende med somatik vård (där heltid som norm 
genomförts) behöver går bredvid två pass på korttiden och två pass på Sjösidan 
(särskilt boende demens). 36 personer * 4 introduktionspass * 250 kr/ timme = 
288 tkr. 

Förslag på sammanträdet 

Inger Larsson (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 40, 2020-03-25 

Socialchef Sandra Peters; Tjänsteskrivelse, 2020-03-18 

Socialnämnden, Beslut, 2019-12-02 

Beslutet ska skickas till 

Socialnämnden 



Sida 1111"'11 KARLSBORGS 
·· · a ··· KOMMUN sws 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(22) 
Sammanträdcsdarum 

2020-04-15 

Kommunstyrelsen 

§ 48 Dnr 2019-000250 

Avtal gällande byggnation/produktion av nya 
Strandskolan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
teckna entreprenadavtal med Asplunds Bygg i Mellansverige AB 
gällande fas 3 - produktion (genomförande och överlämnande) av nya 
Strandskolan, där riktpriset är 118 700 000 kr. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att entreprenöravtalet bygger på att 
bygglovet har vunnit laga kraft. 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2019 genomfördes en upphandling avseende projektering och 
byggnation av en 

ny F-6 skola på fastigheten Stranden 1. 

Projektet indelades i tre faser: 

• Fas 1 - projektering: programhandlingar, systemhandlingar. 

• Fas 2 - projektering: bygghandlingar och priskalkyl. 

• Fas 3 - produktion: genomförande och överlämnande. 

Till entreprenör utsågs Asplunds Bygg i Mellansverige AB och avtal tecknades 
avseende fas 1 och fas 2 av projektet. I fas 2 har en priskalkyl genomförts med 
avsikt att ta fram ett riktpris som ska ligga till grund för fas 3 och tillhörande 
entreprenadkontrakt. 

Det framtagna riktpriset är 118 700 000 kr. 

Förslag på sammanträdet 

Torbjörn Colling (M), Kjell Sjölund (C), Peter Lindroth (S), Jonas Davidsson 
(S), Inger Larsson (L), Ingvar Kärsmyr (KD) och Stefan Hallberg (SD): Bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 41, 2020-03-25 

Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson, Tjänsteskrivelse, 2020-03-1 1 
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Sammanträdcsdatum 

2020-04-15 

Kommunstyrelsen 

§ 49 Dnr 2020-000100 

Undertecknande av handlingar 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående personer utses att teckna 
kommunens firma, avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas 
av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Firma tecknas av förtroendevald i förening med 
tjänsteperson: 

• Kommunstyrelsens ordförande Catarina Davidsson (C) 

• Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Torbjörn Colling (M) 

• Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Jonas D avidsson (S) 

• Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson 

• Ekonomichef Anders Johansson 

• Kultur- och fritidschef Thomas Blomgren 

2. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden som är 
beslutade av kommunstyrelsen i dess helhet ska kontrasigneras av 
ekonomichef, eller vid dennes förfall, av kommunchefen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att skuldebrev och borgensåtaganden som är 
beslutade med stöd av delegering ska undertecknas två i förening av 
delegaten och ekonomichefen. Om delegaten är ekonomichefen ska 
handlingen undertecknas av ekonomichefen tillsammans med 
kommunchefen. 

4. Utdrag ur kommunstyrelsen protokoll ska gälla som bevis för 
firmatecknare. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunstyrelsen reglemente, fastställt av kommunfullmäktige, 
ska avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av kommunchefen. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem 
som ska underteckna handlingar. 

Kommunstyrelsen har i särskilt beslut 2014-11 -11, KS § 102, bemyndigat 
kommunchefen att utse personer som får underteckna kommunens och 
förvaltade stiftelsers bankkonto och övriga betalningstjänster. I enlighet med 
gällande delegationsordning utser kommunchefen också beslutsattestanter. 
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Kommunstyrelsen 

Det är viktigt att beslutsmässighet i Karlsborgs kommun så långt det är möjligt 
är säkrad. Tidigare har kommunens firmatecknare, enligt beslutspunkt 1, 
omfattat ytterligare en befattning som kan träda in i kommunstyrelsens 
ordförandes ställe respektive kommunchefens ställe om någon av dessa två eller 
båda inte finns tillgängliga. 

För att ytterligare stärka upp beslutsmässigheten i kommunen föreslås nu därför 
att det beslutas att ytterligare två befattningshavare ges detta mandat som kan 
träda in om inte heller någon av de två nuvarande ersättarna är tillgängliga. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, Beslut § 42, 2020-03-25 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, T jänsteskrivelse, 2020-03-18 

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningens enheter 

Samtliga nämnder och de kommunala bolagen 
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Plan för internkontroll 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
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Dnr 2019-000386 

Ärendet utgår ur dagens föredragningslista. 
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Kommunstyrelsen 

§ 51 Dnr 2020-000127 

Digitala möten 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att digitala möten kan hållas av 
kommunstyrelsen, och krisledningsnämnden. Detta gäller även 
beredningar och arbetsutskott. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att ordförande i respektive organ avgör om 
mötet ska ske på distans. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att punkt 1 och 2 även kan gälla de 
kommunala bolagen. 

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget finns verktyg för att genomföra digitala möten genom exempelvis 
Teams. Möten som genomförs digitalt måste följa kommunallagen: deltagandet 
ska 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. 

Peter Lindroth (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att en punkt 3 
tillkommer: Kommunstyrelsen beslutar att punkt 1 och 2 även kan gälla de 
kommunala bolagen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Peter Lindroths förslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter Lindroths förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunchef Kajsa Eriksson Larsson, Tjänsteskrivelse, 2020-04-02 

Kommunsekreterare Eva Hoving Eklund, Information möten på distans 

IT-enheten, Anvisning ansluta till Teams 

Beslutet ska skickas till 

Krisledningsnämnden 



Sida IIP'III KARLSBORGS 
... I · ·· KOMMUN 
SVLS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(22) 
Sammanträdcsdatum 

2020-04-15 

Kommunstyrelsen 

§ 52 Dnr 2020-000093 

Revidering av tidplan Budget 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderat förslag till tidplan för 
budgetprocessen år 2021 . 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den extremt osäkra ekonomiska läget föreslås nu en 
revidering av tidplan budgetprocessen 2021. 

Budgetberedningen (april), föreslås kvarstå och består som tidigare av KSAU 
och en representant för de partier som inte har plats i KSAU samt 
kommunchef, förvaltningschefer, ordförande och 2:e vice ordförande i 
nämnderna. 

Kommunfullmäktige i oktober beslutar om skattesats, finansiering, 
investeringar samt den övergripande delen i budget- och verksamhetsplanen där 
kommunens styrkort ingår och även de kommunala bolagens ägardirektiv. 

Utifrån dessa ramar får sedan liksom tidigare förvaltningarna arbeta fram 
nämndernas detaljbudget samt nämndens budget- och verksamhetsplan med 
styrkort. Dessa beslutas av respektive nämnd senast decembermötet. 

Nämndernas budget- och verksamhetsplaner 2021 -2023 lämnas därefter in till 
ekonomienheten för att sammanfogas till en gemensam budget- och 
verksamhetsplan för hela kommunen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Anders Johansson, Tjänsteskrivelse, 2020-04-01 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder och kommunledningsförvaltningens enheter 
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Aktuellt delegationsbeslut delges ledamöterna. 
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Meddelanden 
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Aktuella meddelanden delges ledamöterna. 
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Samhällsbyggnadschef Håkan Karlsson och fastighetschef Mikael Arthursson 
informerar om tecknande av avtal Nya Strandskolan. 

Städledare Evelina Koskenranta lämnar rapport om lokalvården. 

Ekonomichef Anders Johansson informerar om Internkontroll 2020. 

Turistchef Jarl Karlsson och kommunstyrelsens 1 :e vice ordförande Torbjörn 
Colling (M) informerar om coronasituationens påverkan för turistbolaget. 

Näringslivsutvecklare Johan Almgren informerar om coronasituationens 
påverkan hos det lokala näringslivet. 

Säkerhetschef Ola Johansson informerar om kommunens arbete med 
coronasitua tionen. 

Peter Lindroth (S) informerar om: 

• Föreläsning arrangerad av Tivedsgruppen och sänder information till 
kommunfullmäktiges ledamöter. 

• Diskussion i SmåK om om minskning av antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige med anledning av coronasituationen. 
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