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Plats och tid 2021-06-01, Visten, klockan 08:00 – 16:40  

Avser paragrafer §35-§54  

Beslutande Beslutande ledamöter 

Per Lawén, S 

Göran Adrian, C 

Thomas Nilsson, M 

Maria Norell, S 

Henrik Larsson, M, förmiddagen  

Aakash Budathoki, S, §§ 35-50 

Lars Oskarsson, SD 

Stefan Ögren, C 

Gert Björnvall, S 

 

Beslutande ersättare 

Fredrik Erlandsson, L, §§ 35-54 

Magnus Sundholm, KD, §§ 35-54 

Torbjörn Strömberg, V, §§ 35-54 

Ulrika Rodin, S, §§ 51-54 

 

 

Ersättare Ersättare 

Marian Gustavsson, S 

Kenneth Eriksson, S 

Lill Andersson, S 

Anneli Bodin, S 

Lars Edgren, C 

 

 

Övriga Övriga 

AnnKatrien Jansson, arkivarie, fm, §§ 35-38 

Cornelia Lundgren, kommunsekreterare 

Ewa-Lotta Ericsson, § 37 

Kristian Jeppsson, upphandlingschef, §§ 45-

47 

Jonas Höglund, klimatstrateg, §§ 35-54 

Lena Backlund, ekonomichef 

Lennart Ljungemo, administrativ chef, fm, § 

38 

Linda Jonsson, dataskyddsombud, fm 
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Linda-Marie Fors, näringslivsutvecklare, fm  

Linnéa Flodkvist, kommunikatör, fm 

Madeleine Nyvall, kommunutredare, fm 

Mattias Göthberg, kommunikatör, fm  

Morgan Häggbom, teknisk chef 

Nicole Nelson Nyrén, samhällsplanerare, fm, 

§ 35 

Torbjörn Falk, kommunchef 

Victoria Göthberg, utvecklingsledare, fm 

Urban Ledin, förvaltningschef miljö- och 

bygg 

 

Utses att justera Fredrik Erlandsson  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret , den 14 juni 2021    

Underskrifter   

Sekreterare ................................................  

 Cornelia Lundgren  

 

................................................ 

 

Ordförande Per Lawén  

 

................................................ 

 

Justerande Fredrik Erlandsson  
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-06-01 

Datum för anslags 

uppsättande 

2021-06-18 

Datum för anslags 

nedtagande 

2021-07-10 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunkontoret 

Underskrift 
................................................ 

 Cornelia Lundgren 

  



Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

2021-06-01 
 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  4(30) 

  

Val av justerare 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Välja Fredrik Erlandsson att justera protokollet 

2. Justera protokollet den 14 juni 
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Dagordningen fastställs 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Lägga till punkt om God ekonomisk hushållning om kommunens hyrda och ägda materiel 

2. Godkänna dagordningen med ovan tillägg 

Ledamot Lars Oskarsson önskar lägga till en diskussionspunkt God ekonomisk hushållning 

om kommunens hyrda och ägda materiel på dagordningen.  
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Tema: Kommunledningskontoret 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Notera informationen  

Sammanfattning av ärende 

Kommunstyrelsens olika verksamheter presenteras och behandlar b.la. ekonomi, vad 

verksamheten gör, verksamhetsmål, utmaningar m.m. Kommunledningskontoret samt 

dataskyddsombud presenterar sina verksamheter och varje funktion presenterar vad de gör 

och utmaningar.  
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§ 35 

Översiktsplan Forshaga kommun 

Diarienummer: KS/2017:377 

Beslut 

1. Översiktsplan Forshaga 2040 går ut för utställning i minst två månader, från 11 juni 

till 25 augusti 

2. utställningen kungörs och skickas ut enligt sändlista i tjänstemannayttrande 

Sammanfattning av ärende 

Kommunledningskontoret har tillsammans med SBK Värmland upprättat ett förslag till 

översiktsplan för Forshaga kommun. Syftet med översiktsplanen ska ge en tydlig bild av 

vad Forshaga kommun vill och vart Forshaga är på väg och om Forshaga kommuns 

intentioner kring markanvändningen, både vad gäller byggande och bevarande. 

Planen har varit ute för samråd mellan 21 april till 24 juli 2020. Under samrådet fick både 

myndigheter, grannkommuner och allmänhet lämna synpunkter på planförslaget. I en 

samrådsredogörelse finns kommunens svar på de synpunkter som inkommit. 

Planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse ska nu på 

utställning och ska ställas ut minst två månader. Förslagsvis mellan 11 juni till 25 augusti. 

Planens omfattning och innehåll framgår i planhandlingarna som finns att ta del av på 

kommunens hemsida. På grund av smittorisken av COVID-19 kommer kommunen inte 

ställa ut planhandlingarna i fysisk form. 

Vi kommer även hålla digitala möten via teams där allmänheten har möjlighet att ställa 

frågor till både tjänstepersoner och politiker. Datum och tid för dessa kommer meddelas i 

samband med kungörelsen för utställning av översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Översiktsplan Forshaga 2040 utställningshandling 

Miljökonsekvensbeskrivning översiktsplan 2020-2040 utställningshandling 

Samrådsredogörelse Översiktsplan Forshaga 2040 

Karta 1 Utställningsstrategi 

Karta 2 Markanvändning 

Karta 3A - G Värden och hänsyn 
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Beslut skickas till 

Enligt sändlista i tjänstemannayttrande utställningsremiss och sändlista 

Status 

Utställning 
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§ 36 

Detaljplan för antagande Slottet, Forshaga 

1:100 

Diarienummer: KS/2021:19 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. anta ny detaljplan för Slottet, Forshaga 1:100  

Sammanfattning av ärende 

Förvaltningen för miljö- och bygg har tagit fram ett förslag till detaljplan för Slottet på 

fastigheten Forshaga 1:100, Forshaga kommun. 

Syftet med planläggningen är att långsiktigt bevara den före detta disponentbostadens och 

trädgårdens kulturmiljövärden samtidigt som det ska vara möjligt att bo och bedriva viss 

verksamhet inom fastigheten. 

Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 2021-04-06 till och med 2021-04-

27. Synpunkter som inkommit under granskningstiden har inte föranlett någon ändring av 

planförslaget. Det anses heller inte förekomma några synpunkter från samrådsskedet som 

inte har blivit tillgodosedda. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse inför antagande i kommunfullmäktige, 2021-05-

26 

DP Slottet - undersökning betydande miljöpåverkan 

DP Slottet - granskning planbeskrivning 2021-04-05 

DP Slottet – granskning plankarta A3 2021-03-05 

PM Värdering av jord- och stabilitetsförhållanden 2007-05-24 

Geoteknisk utredning 1989-10-09 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningen för miljö- och bygg 

Förvaltningen för kommunteknik och service 

Status 

Kommunfullmäktige  
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§ 37 

Diskrimineringspolicy 2021 

Diarienummer: KS/2021:143 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Anta Diskriminerings och likabehandlingspolicy  

2. Policyn ersätter Riktlinjer för att förhindra diskriminering på arbetet 

 

Sammanfattning av ärende 

Uppdatering av kommunens policy kring diskriminering på arbetet.  

Mångfald är av stor betydelse för kommunens utveckling. I vår kommun skyddar vi de 

mänskliga rättigheterna och arbetar för ett hållbart samhälle.   I enlighet med 

diskrimineringslagen förebygger vi diskriminering och verkar för lika rättigheter och 

möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse och policydokument. 

Beslut skickas till 

Alla förvaltningar och kommunikation. 

Status 

Beslut 
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§ 38 

Förstudie e-arkiv 2021 

Diarienummer: KS/2021:62 

Beslut  

1. Uppdra åt Kommunledningskontoret att upphandla konsulttjänst som får i uppdrag 

att genomföra en förstudie gällande förutsättningar att införa e-arkiv i Forshaga 

kommun. 

Sammanfattning av ärende 

Den digitala utvecklingen med ökad mängd elektroniska handlingar och elektronisk 

information som ska omhändertas ställer nya krav på våra organisationer. E-arkiv blir 

därför en central del av e-förvaltningen eftersom vi måste kunna ta hand om den 

information som skapas elektroniskt på ett säkert och effektivt sätt samt att vi också kan 

säkerställa framtida informationsförsörjning både ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt 

perspektiv. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-19 

Beslut skickas till 

Lennart Ljungemo, adm. chef Kommunledningskontoret 

Annkatrien Jansson, arkivarie, Kommunledningskontoret 

Peter Öhlander, Barn och Utbildningsförvaltningen 

David Larsson, Förvaltningen för Lärande och Arbete 

Marita Edlund, Vård och Omsorgsförvaltningen 

Morgan Häggbom, Förvaltningen för Teknik och Service 

Peder Stenbäck, Överförmyndarförvaltningen 

Urban Ledin, Miljö och Byggnadsförvaltningen 

Jessica Rydström, personalavdelningen 

Lena Backlund, ekonomiavdelningen 

Claes Havimäki, Kultur och fritidsavdelningen 

Eric Löfberg, IT-avdelningen 

Status 

Återrapportering sker i samband med färdigställd förstudie  
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§ 39 

Budgetuppföljning 

Diarienummer: KS/2021:39 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. notera den övergripande budgetuppföljningen per mars 2021  

 

Sammanfattning av ärende 

Övergripande budgetuppföljning och prognos per mars 2021 har tagits fram av 

ekonomikontoret. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Övergripande budgetuppföljning och prognos per mars 2021 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningschefer 
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§ 40 

Budgetuppföljning kommunstyrelsen 2021 

Diarienummer: KS/2021:38 

Beslut 

1. Notera kommunstyrelsens budgetuppföljning/prognos per mars 2021 

2. Notera kommunstyrelsens budgetuppföljning för april 2021 

Sammanfattning av ärende 

Budgetuppföljning och prognos är framtagen för kommunstyrelsens verksamhet budgetåret 

2021 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens budgetuppföljning och prognos för budgetåret 2021 

Beslut skickas till 

Förvaltningschefer kommunstyrelsen 
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§ 41 

Stadsbidrag covid-19 "Skolmiljarden" 

Diarienummer: KS/2021:168 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 1.150.321 kr i budgetramen för 2021 med 

anledning av tillfälligt stöd till skolväsendet 2021.  

 

Sammanfattning av ärende 

Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsendet 2021. Kommunfullmäktige föreslås besluta att tillföra barn- och 

utbildningsnämnden 1.150.321 kr enligt Skolverkets beslut. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Skolverkets beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

”skolmiljarden” 

Skolverkets underlag bidrag per kommun 

 

Beslut skickas till 

Ekonomikontoret 

 

 

 

 

 

 

  



Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

2021-06-01 
 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  15(30) 

§ 42 

Ledningens genomgång 

Diarienummer: KS/2021:148 

Beslut 

1. Notera miljö- och klimatredovisning 2020 

2. Notera redovisning av klimatkompensation 2017-2020 

3. Notera slutrapporteringen av miljööverenskommelser 2018-2020 

Sammanfattning av ärende 

Miljööverenskommelserna som har pågått 2018-2020 har nu slutredovisats till länsstyrelsen. 

Resultatet är att Forshaga kommun har genomfört tre av nio överenskommelser, fem av dem 

är delvis genomförda och en är inte påbörjad. Miljööverenskommelserna har varit 

bidragande till att få fart på vissa miljö- och klimatutmaningar vi står inför. De har skapat 

incitament att ytterligare öka den interna samverkan över förvaltningsgränserna, och har 

medfört att flera olika arbetsgrupper har skapats. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-04-29 

Miljö- och klimatredovisning 2020 

Redovisning av klimatkompensation 2017-2020 

Slutrapportering miljööverenskommelser 2018-2020 

 

Beslut skickas till 

Miljö- och byggnämnden 

Status 

Avslutas 
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§ 43 

Klimatpolicy Forshaga kommun 2021 

Diarienummer: KS/2021:138 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Anta klimatpolicy för Forshaga kommun  

Sammanfattning av ärende 

Forshaga kommuns klimatpolicy ska visa riktningen för det långsiktiga hållbara arbetet 

inom miljö- och klimatområdet. Klimatpolicyn visar inom vilka områden som kommunen 

påverkar miljön och vilka aspekter som är viktigast. 

Klimatpolicyn har arbetats fram genom de miljöutredningar/nulägesanalyser och 

dialogmöten som genomfördes med verksamheterna under 2018-2019. Efter en genomgång 

av verksamheternas utredningar sågs tydliga gemensamma och övergripande områden, 

exempelvis inom transporter och upphandling, där kommunen har sina betydande 

miljöaspekter. 

Policyn har varit ute på internremiss men också som ärende i kommunledningsgruppen för 

information och synpunkthantering.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-04-16 

Klimatpolicy för Forshaga kommun 

Tjänsteskrivelse förvaltningen för miljö- och bygg, 2021-02-10 

Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden § 23, 2021-02-24  

 

Beslut skickas till 

Förvaltningen för miljö- och bygg 

Samtliga förvaltningar 

Kommunikation för publicering 

 

Status 

Avslutas  
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§ 44 

Miljö- och klimatplan 2021 

Diarienummer: KS/2021:93 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. anta miljö- och klimatplan för Forshaga kommun  

Sammanfattning av ärende 

Syftet med miljö- och klimatplanen är att visa riktningen och vara den gemensamma 

plattformen för kommunens långsiktiga strategiska miljöarbete. Miljö- och klimatplanen 

utgör den miljömässiga aspekten för en hållbar utveckling inom Agenda 2030, men är också 

starkt kopplad till våra mänskliga rättigheter, där grundtanken är att Forshaga kommun ska 

vara en MR-kommun. Planen gäller för samtliga förvaltningar och bolag i kommunen som 

organisation. 

Innehållet i planen grundar sig på arbetet med den tidigare hållbarhetsstrategin för miljö- 

och klimat, Värmlands nya energi- och klimatstrategi, den klimatpolitiska handlingsplanen 

och Agenda 2030. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-16 

Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden, § 24, 2021-02-24 

Miljö- och klimatplan Forshaga kommun 

Förvaltningen för miljö och byggs tjänsteskrivelse, 2020-02-10 

 

Beslut skickas till 

Samtliga förvaltningar 

Kommunikation för publicering 

 

Status 

Avslutas 
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§ 45 

Förslag till gemensam Upphandlingspolicy 

Forshaga och Kil 

Diarienummer: KS/2020:175 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. godkänna förslag till gemensam Upphandlingspolicy för Forshaga, Kil och 

Hammarö kommuner. 

Sammanfattning av ärende 

Forshaga, Kil och Hammarö kommuner har bildat en gemensam upphandlingsfunktion i 

samverkan. En för kommunerna gemensam upphandlingspolicy behöver därför tas fram. 

Beslutsunderlag 

Förslag gemensam Upphandlingspolicy 2021-04-12 

Beslut skickas till 

Ekonomichef 

Kommunchef 

Upphandlingschef 

Kils kommun 

Hammarö kommun 

 

Status 

Avslutas 

 

 

 

 

  



Kommunstyrelsen 

PROTOKOLL 

2021-06-01 
 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  19(30) 

§ 46 

Avtal om samverkan upphandling, förslag 

2021-02-18 

Diarienummer: KS/2021:91 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1.  godkänna förslag till avtal om samverkan om inköp och upphandling mellan 

Forshaga, Kil och Hammarö kommuner. 

 Sammanfattning av ärende 

Forshaga, Kil och Hammarö kommuner har beslutat att bilda en gemensam 

upphandlingsfunktion i samverkan. Förslag till samverkansavtal mellan de tre kommunerna 

har tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Avtal om samverkan om inköp och upphandling mellan Forshaga, Kil och Hammarö 

kommuner, 2021-02-18. 

Beslut skickas till 

Ekonomichef 

Kommunchef 

Upphandlingschef 

Kils kommun 

Hammarö kommun 

  

Status 

Avslutas  
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§ 47 

Revisionsgranskning och svar om 

upphandlingsenheten 

Diarienummer: KS/2021:83 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar enligt förslag 

Sammanfattning av ärende 

Svar på revisionsrapport ”Granskning av upphandlingsprocessen”. PwC har på uppdrag av 

Kommunrevisionen genomfört en granskning av upphandling och inköp. Granskningens 

syfte har varit att undersöka om kommunstyrelsen och de kommunala bolagens styrelse 

säkerställer en ändamålsenlig upphandlingsprocess med tillräcklig intern kontroll. 

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att respektive styrelse inte helt 

säkerställer detta. 

Kommunrevisionen har överlämnat rapporten till Kommunstyrelsen och har begärt svar till 

senast 21 maj 2021 om vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas av respektive styrelse 

med utgångspunkt från revisionsrapportens rekommendationer. Kommunstyrelsen har fått 

dispens med sitt svar till efter kommunstyrelsens sammanträde 1 juni 2021. 

Upphandlingschefens förslag till svar framgår under rubriken ärendet. 

Beslutsunderlag 

Följebrev granskning av upphandlingsprocessen 2021-02-24 

Revisionsrapport granskning av upphandlingsprocessen februari 2021 

 

Beslut skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Upphandlingschef 

VD i de kommunala bolagen 

Styrelsen i de kommunala bolagen 

 

Status 

Kommunfullmäktige  
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§ 48 

Svar på motion (SD) Införa Swish som 

betalningsmedel inom kommunens 

verksamheter 

Diarienummer: KS/2020:195 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad 

Sammanfattning av ärende 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om införande av swish vid betalning 

inom Forshaga kommuns verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Motion från Sverigedemokraterna, 2020-06-11 

 

Beslut skickas till 

Sverigedemokraterna 
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§ 49 

Svar på motion från Liberalerna angående 

äldreomsorgen i Forshaga kommun  

Diarienummer: KS/2020:179 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen anses besvarad avseende samtliga att-satser 

Reservation 

Fredrik Erlandsson (L), Thomas Nilsson (M), Lars Oskarsson (SD), Magnus Sundholm (KD) 

reserverar sig till förmån för eget yrkande.   

 

Förslag till beslut på mötet 

Fredrik Erlandsson (L), Thomas Nilsson (M) och Lars Oskarsson (SD) och Magnus 

Sundholm (KD) yrkar på att samtliga att-satser ska bifallas.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer först frågan om 

kommunstyrelsen beslutar att motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer därefter 

frågan om kommunstyrelsen ska besluta att motionen anses besvarad.  

 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat föreslå fullmäktige att motionen ska 

anses besvarad.  

 

Sammanfattning av ärende 

Liberalerna har genom dåvarande ledamot Maud Jennemo Olsson lämnat in en motion 

avseende kommunens äldreomsorg. Motionen tar upp äldreomsorgen i stort och summeras 

till följande yrkanden: 

1. att en granskning av äldreomsorgen i Forshaga kommun genomförs med externt 

stöd 

2. att granskningen leder till ett handlingsprogram för de närmaste fem åren 

3. att frågan om ett praktiskt och organiserat samarbete med civilsamhället för en 

utveckling av sociala kontakter inleds snarast 
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Vård- och omsorgsnämnden har utrett motionen och redovisar att en hel del av motionens 

innehåll redan görs. Kommunrevisionen har en pågående granskning av äldreomsorgen 

med stöd från PWC och ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs av nämnden. Vidare 

framgår att ett upparbetat samarbete med civilsamhället sker genom kommunala rådet för 

pensionärer och personer med funktionsnedsättning.  

Vid kommunledningskontorets handläggning framkommer att den granskning med externt 

stöd som motionären yrkar på, pågår efter beslut av kommunstyrelsen. Resultat från dessa 

granskningar är ännu inte på plats varför det är svårt att specificera vilket behov som finns 

av en handlingsplan. Kommunen har ett lagstadgat uppdrag att ge enskilda det stöd de 

behöver, däribland social samvaro. Därtill finns kommunala rådet för pensionärer och 

personer med funktionsnedsättning.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-26 

Vård- och omsorgsnämnden protokollsutdrag, 2020-12-16 

Vård- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse, 2020-12-02 

Liberalernas motion, 2020-06-01 

 

Beslut skickas till 

Liberalerna Forshaga Ullerud 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 50 

Svar på motion (SD) Solenergi 

Diarienummer: KS/2020:137 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. anta Kommunteknik och service skrivelse som svar på motionen 

2. anse motionen besvarad  

Reservation 

Lars Oskarsson (SD), Magnus Sundholm (KD) och Thomas Nilsson (M) 

Förslag till beslut på mötet 

Lars Oskarsson (SD) och Thomas Nilsson (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels arbetsutskottets förslag till beslut 

och dels Lars Oskarsson (SD) och Thomas Nilssons (M) förslag till beslut. Ordförande ställer 

frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt yrkande från 

Lars Oskarsson (SD) m.fl.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta 

kommunteknik och service skrivelse som svar på motionen samt att motionen anses 

besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har genom ledamöter Lars Oskarsson och Jan-Erik Tjärngård lämnat 

in en motion avseende att utreda möjligheten att öka andelen egenproducerad klimatsmart 

energi och få en större självförsörjningsgrad.  

Motionärerna yrkar  

1. att Forshaga kommun utreder förutsättningarna för att investera i en egen solenergi i 

vår kommun.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-07 att motionen skulle tas upp till behandling och 

remitteras till kommunstyrelsen. Frågan har utretts av kommunteknik- och service 

tillsammans med miljö- och byggkontoret. Av motionssvaret framkommer b.la. att i nya 

byggriktlinjerna, som ska arbetas fram av kommunen under 2020, kommer solenergi 
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inkluderas, och där installation alltid ska övervägas. Det ärviktigt att räkna på hela 

livscykelns kostnad/besparing (för en solcellsanläggning åtminstone 25 år), när en utredning 

ska göras ur både ett ekonomiskt och driftmässigt perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunteknik och service tjänsteskrivelse, 2021-02-26 

Beslut skickas till 

Driftchef, kommunteknik- och service  

Klimatstrateg, miljö- och byggkontoret 
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§ 51 

Val av ledamöter kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Diarienummer: KS/2021:171 

Beslut 

1. Välja Marian Gustafsson (S) till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

2. Välja Kenneth Ericsson (S) till ny ersättare för Marian Gustafsson 

3. Välja Aakash Budathoki (S) till ny ersättare för Maria Norell (S) 

4. Välja Stefan Ögren (C) till ny ersättare centerpartiet 

 

Sammanfattning av ärende 

Kommunfullmäktige har beslutat om nytt reglemente för kommunstyrelsen som statuerar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare. Ny 

ledamot och ersättare ska väljas. Vidare har centerpartiet en vakant ersättarplats som ska 

väljas.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-14 

Beslut skickas till 

Personalkontoret 

De valda 

Status 

Avslutas 
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Extraärende: God ekonomisk hushållning om 

kommunens hyrda och ägda materiel 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Notera informationen från Lars Oskarsson (SD) 

Sammanfattning av ärende 

Ledamot Lars Oskarsson (SD) önskar lägga till en informationspunkt på dagordningen God 

ekonomisk hushållning om kommunens hyrda och ägda materiel. Han berättar att vissa av 

kommunens maskiner, lokaler, m.m. används av personer privat, ibland är dessa personer 

inte heller anställda av kommunen. Då någon anställd nu har försökt sätta stopp för det har 

det vållat visst tjafs. Kommunchefen tar med sig informationen och undersöker närmare.  
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§ 52 

Delegationsbeslut 

Diarienummer: KS/2021:95 

Beslut 

1. notera delegeringsbeslut  

  

 Sammanfattning av ärende 

Delegeringsbeslut ska redovisas till nämnd enligt kommunstyrelsens delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut K3, 2021-04-26 

 Status 

Delegeringsbeslut rapporteras till nämnden löpande 
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§ 53 

Meddelanden och rapporter 

Diarienummer: KS/2021:4 

Beslut 

1. Notera inkomna meddelanden och rapporter  

 

Sammanfattning av ärende 

Följande meddelanden och rapporter har inkommit och bifogas ärendet: 

1. Minnesanteckningar Regional samverkanskonferens, 2021-03-16 

2. Information Transportstyrelsen: 5G utbyggnad, 2021-03-19 

3. Information SMHI: viktig information för samhällsaktörer om notifieringar för 

vädervarningar från april 2021, 2021-03-29 

4. Minnesanteckningar Regional samverkanskonferens, 2021-03-30 

5. Skrivelse Visita Värmland: återstarta besöksnäringen kommun april 21, 2021-04-22 

Beslutsunderlag 

Meddelanden och rapporter ovan. 

   

Status 

Inkomna meddelanden och rapporter rapporteras löpande  
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§ 54 

Kommunchefen informerar 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Notera informationen 

Sammanfattning av ärende 

Kommunchefen informerar om aktuella ärenden och händelser.  

1. Myggbekämpning 

2. Etableringsfunktion Värmland 

3. Samverkan sophantering 

4. Medarbetarundersökning  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


