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Avser paragrafer §1-§20  

Beslutande Ordinarie 

Lawén Per, Ordförande (S) 

Norell Maria, 1:e vice ordförande (S) 

Adrian Göran, Ledamot (C) 

Nilsson Thomas, Ledamot (M) (ej em 2021-02-08) 

Ljungsten Anders, Ledamot (M) 

 

 

Övriga Övriga 

Claes Havimäki, kultur- och fritidschef, § 10-11  

Cornelia Lundgren, kommunsekreterare 

Fredrik Steen, entreprenör, basic padel, § 6 

Kent Nilsson, projektledare, § 4  

Jessica Rydström, personalchef, § 10-11 

Lars Nilsson, konsult, Wermlands VA-consult, § 4  

Lena Backlund, ekonomichef 

Lennart Ljungemo, administrativ chef, § 10-11 

Madeleine Nyvall, kommunutredare, § 8-9 

Morgan Häggbom, teknisk chef 

Nicole Nelson Nyrén, samhällsplanerare, § 5-7 

Stefan Melin, driftchef, § 4 

Torbjörn Falk, kommunchef 

 

 

Utses att justera Anders Ljungsten (M)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, , 2020-02-22    

Underskrifter   

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

 Cornelia Lundgren  

 

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

 

Ordförande Per Lawén  

 

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

 

Justerande Anders Ljungsten  
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelselsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-02-08 

Datum för anslags uppsättande 2021-02-23 

Datum för anslags nedtagande 2021-03-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift 

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

 Cornelia Lundgren 
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§  

Val av justerare 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Välja Anders Ljungsten att justera protokollet 

2. Justera protokollet den 22 februari 2021 
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§  

Dagordningen fastställs 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Lägga till punkt § 12, utdelning av uppdrag: revidering av kulturplan 

2. Punkt om attestantordning utgår 

3. Fastställa dagordningen med ovan förändringar 
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§ 1 

DAG 1: Diskussion kring strategiska 

frågor 

Diarienummer: KS/2021:50 

Beslut 

1. Notera genomförd strategidag med workshop utifrån förutbestämda strategiska områden:  

a. Kommunens ekonomiska läge, anpassningsarbete och förbättringsarbete 

b.  Region Värmland, samverkan och gemensamma resurser 

c. Samverkan och uppdrag tillsammans med andra kommuner 

d. Forshaga 2040, framtidsplan för kommunen 

e. Organisationsöversyn av tjänstemannaorganisationen  

f. Kompetensförsörjning, framtid, attraktivitet som arbetsgivare 

g. Digitalisering, processinriktade arbetssätt, strategiska reformeringar 

h. Infrastruktur, strategisk mark och tillgång till industrimark 
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§ 2 

Delegationsbeslut 

Diarienummer: KS/2020:323 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Notera delegationsbeslut angående ordförandebeslut om svar på regeringens remiss 

avseende myggbekämpning  

Sammanfattning av ärende 

Naturvårdsverket överlämnar, i enlighet med 19 kap. 2 § miljöbalken, frågan om tillåtligheten av 

bekämpning av larver av översvämningsmygg i de översvämningsvåtmarker inom eller berörande 

Natura 2000-områden i Forshaga kommun som omfattas av Nedre Dalälvens Utvecklings AB:s 

(NEDAB) ansökan för regeringens avgörande enligt 7 kap. 29 § miljöbalken, då förutsättningar enligt 

Naturvårdsverkets bedömning inte föreligger att meddela tillstånd enligt 7 kap. 28 a och 28 b §§ 

miljöbalken. Regeringen har gett Forshaga kommun möjlighet att yttra sig i frågan. 

Kommunledningskontoret har skrivit fram ett remissvar och kommunstyrelsens ordförande har fattat 

ett ordförandebeslut på delegation.  

Tidigare beslut 

Delegeringsbeslut remissvar Naturvårdsverket, § 28 ksau 2021-12-07 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut enligt delegeringsordning 2020-11-09  

Remissyttrande, 2021-01-21 

Beslut skickas till 

"[Överförs till protokoll.]"  

Status 

Avslutas 
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§ 3 

Drift av återvinningscentral 2021 

Diarienummer: KS/2020:400 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Karlstads kommun åtar sig via ett samarbetsavtal ta hand om driften vid Forshagas 

återvinninningscentral med personal från Karlstads Energi under perioden 2021-06-01 – 2024-

05-31. 

2. Kostnaden täcks via avfallstaxan 

3. Forshaga kommun säkerställer att praktikplatser kan ordnas inom verksamheten 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande Per Lawén (S) föreslår följande tillägg till förslag till beslut: kostnaden täcks via 

avfallstaxa och Forshaga kommun säkerställer att praktikplatser kan ordnas inom verksamheten. 

Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen detta.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nya återvinningscentral på Kvarntorp öppnade den 1/6 2016. Driften har under 

femårsperioden skötts av Pallins åkeri som lämnade det mest fördelaktigaste anbudet. Nu föreligger 

en ny period från 1/6 2021 för drift. En utredning har gjorts av KBR-kommunerna om en gemensam 

driftorganisation av kommunernas samtliga återvinningscentraler på sikt. Tjänstemännen har ställt 

sig positiva till detta upplägg. Som ett första led i detta är att Forshagas entreprenadperiod går ut den 

31/5 2021. Det är ett gyllene tillfälle att starta upp samarbetet med att Karlstads kommun tar över 

personalansvaret för driften. De tillsätter egen anställd personal genom nyrekrytering via sitt bolag 

Karlstads energi. 

Beslutsunderlag  

Teknisk chefs tjänsteskrivelse 2021-01-19. 

Samverkansavtal med Karlstads kommun 

Bilaga till samverkansavtal med Karlstads kommun 

Uppdragsföreskrifter för skötsel 

Beslut skickas till 

Teknisk chef 

Jenny Haglund, kommunteknik och service 
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§ 4 

Ombyggnad Forshaga vattenverk 

Diarienummer: KS/2020:330 

Beslut 

1. Notera informationen om plan för arbete med ombyggnad av Forshaga vattenverk 

Sammanfattning av ärende 

Kommunteknik och service fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) att utföra en fas 

1 för ombyggnad av vattenverket i Forshaga. Vi har nu kommit fram till ett förslag tillsammans med 

vår strategiska partner Byggdialog och de utsedda underentreprenörerna.  

Vattenverket byggdes på 70-talet och även om vissa förbättringar gjorts under åren visar det sig att en 

ombyggnad är mycket behövlig. Detta både för att utföra eftersatt underhåll och att höja kapaciteten i 

vattenverket. En ombyggnad medför också att vi höjer säkerheten i råvattenintaget, vattenverket samt 

genom en reservvattentäkt. Kostnader togs fram våren 2020 men under projekteringen så har det 

tillkommit olika fördyrade kostnader.  

Tidigare beslut 

Kommunfullmäktige 2020-06-23, § 64 

Beslutsunderlag 

Presentation vattenverket feb- ksau 2021-02-09 

Beslut skickas till 

Kent Nilsson, Kommunteknik och service 

Status 

Ärendet tas upp för beslut i nästa möteskedja 
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§ 5 

Översiktsplan Forshaga kommun 

Diarienummer: KS/2017:377 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Översiktsplan Forshaga 2040 går ut för utställning i minst två månader och skickas ut enligt 

sändlista i tjänstemannayttrande  

Sammanfattning av ärendet 

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. 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 

Beslut skickas till 

Enligt sändlista i tjänstemannayttrande utställningsremiss och sändlista 

Status 

Utställning 
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§ 6 

Etablering paddelhall 2021 

Diarienummer: KS/2020:393 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Ett anläggningsarrende på maximalt tio år med möjlighet till förlängning fem år i taget 

tecknas för uppförande av padelhall på del av fastigheten Grossbolstorp 1:9 (cirka 1500 m2). 

2. Teknisk chef får i uppdrag att utforma och teckna arrendeavtal för etablering av padelhall på 

fastigheten Grossbolstorp 1:9 

3. Kommunteknik och service tillsammans med näringslivsenheten förordar Basic Padel som 

arrendator (företagsnamn Padel i hela Sverige AB, org. 559264-6615).  

4. Arrendeavgiften sätts till 10 000 kr/år med indexreglering enligt KPI årligen. 

Sammanfattning av ärende 

Forshaga kommun har skickat ut förfrågan till intressenter om att bygga en padelhall i Forshaga. 

Marken som vi föreslår är en åkerbit som ligger närmast Sisugårdens parkering. Vi upplåter marken, 

cirka 1500 m2, som ett anläggningsarrende med ett pris på 10 000 kr/årligen som indexregleras. 

Intressenterna har presenterat sina förslag på hall och en bedömning har därefter gjorts av 

näringslivsenheten och kommunteknik och service. Tre förslag kom in men ett drogs tillbaka när de 

inte fick köpa marken, ett på grund av osäkerheter i sin kalkyl och ett kvarstår. 

Beslutsunderlag 

Teknisk chefs tjänsteskrivelse 

Inkommen intresseanmälan  

Beslut skickas till 

Näringslivskontoret 

Kommunteknik och service 

Status 

Avslutas 
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§ 7 

Detaljplan för Slottet, Forshaga 1:100, 

Forshaga kommun 

Diarienummer: KS/2021:19 

 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott antar remissvaret som sitt eget och har ingen erinran på 

planförslaget 

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. Detta uppnås i huvudsak genom att införa rivnings-, skydds- och 

varsamhetsbestämmelser för befintlig byggnad samt genom att tillåta användningarna bostad och 

centrum inom fastigheten. Detaljplanen är nu ute på remiss och kommunledningskontoret har tagit 

fram ett svar på remissen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-29 

Samrådsremiss Slottet  

DP Slottet - undersökning betydande miljöpåverkan  

DP Slottet - samråd planbeskrivning 2021-01-13  

DP Slottet – samråd plankarta A3 2021-01-13 

Beslut skickas till 

Förvaltningen för miljö och bygg 

Status 

Hanteras på nytt vid antagandeskedet 
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§ 8 

Delegeringsordning för 

kommunstyrelsen (återremitterad) 

Diarienummer: KS/2020:78 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Anta ny delegeringsordning för kommunstyrelsen som ska gälla från och med antagandet. 

2. Delegeringsordningen ersätter tidigare delegeringsordning antagen 2016-09-20, samt 

tillhörande dokument för vidaredelegering, i sin helhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegeringsordning har setts över. Anpassningar har skett bland annat till ny 

lagstiftning och kompletterats med delegering inom området hantering av personuppgifter. 

Delegeringsordningens samtliga områden har setts över för att anpassas till nuvarande organisation 

och arbetssätt. Dokumentet ersätter tidigare delegeringsordning, samt tillhörande dokument för 

vidaredelegering. I dokumentet har även tillförts förslag inom området kultur- och fritid, som är en 

ny enhet inom förvaltningen.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse kommunledningsstaben 2020-11-19 

Förslag till delegeringsordning 2021-01-21 

Beslut skickas till 

Kommunledningsstabens enhetschefer 

Kommunchef, teknisk chef 
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§ 9 

Revidering kommunfullmäktiges 

arbetsordning 

Diarienummer: KS/2020:85 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Anta förslaget till revidering av punkt 6, § 6 första stycket i arbetsordningen om antal 

sammanträden per år: ”Fullmäktige håller ordinarie sammanträden minst sex gånger per år. 

För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.” 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges arbetsordning reviderades under höst 2020. Ett fel upptäcktes efter det att 

arbetsordningen antagits. I Forshaga kommun har skrivningen om antal sammanträden per år 

innehållit ett minsta antal sammanträden per år som ska planeras. Därutöver har 

kommunfullmäktige beslutat fritt om antal möten per år. Antalet sammanträden kan endast minskas 

om det finns för få ärenden Förslaget till revidering omfattar endast ett förslag till omformulering av 

arbetsordningens kapitel 6, § 6 första stycket i enlighet med ovanstående. Den nuvarande lydelsen 

”Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år 

bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena” ersätts med ”fullmäktige håller ordinarie 

sammanträden minst sex gånger per år. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för 

sammanträdena.” 

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-01-21 

Beslut skickas till 

Kommunledningskontoret 
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§ 10 

Preliminärt ekonomiskt utfall 2020 

Diarienummer: KS/2020:51 

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 

1. Notera preliminärt resultat för 2020 

2. Notera ekonomiska förutsättningar för 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Preliminärt resultat för 2020 presenteras. Utöver det presenteras ekonomiska förutsättningar för 2021.  

Beslutsunderlag  

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Ekonomichefens powerpoint 

Beslut skickas till 

Ekonomikontoret 

 

 

  



Kommunstyrelselsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 
 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  15(25) 

§ 11 

Detaljbudget och verksamhetsplan 

kommunledningsstab 

Diarienummer: KS/2021:20 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. besluta om detaljbudget och verksamhetsplan med intern kontrollplan 2021 för 

kommunledningsstab 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utifrån fullmäktigebeslut om budget 2021 och nytt reglemente och 

handledning för intern kontroll besluta om kommunledningsstabens detaljbudget och 

verksamhetsplan inklusive intern kontrollplan för 2021. 

Beslutsunderlag  

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Kommunledningsstabens detaljbudget och verksamhetsplan inklusive intern kontrollplan för 2021 

Beslut skickas till 

Ekonomikontoret 

Personalkontoret 

Kommunledningskontoret 

Kultur och fritid 
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§ 12 

Utdelning uppdrag: revidering av 

kulturplan 

Diarienummer: KS/2021:25 

Beslut 

1. ge kultur- och fritidsenheten i uppdrag att revidera nuvarande kulturplan och ta fram förslag 

till en ny kulturplan för perioden 2022-2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Forshaga kommuns nuvarande kulturplan antogs av kommunstyrelsen 2017-12-19 och gäller för 

perioden 2018-2021. Planen innehåller en presentation av de verksamheter som ligger under kultur- 

och fritidsenheten, belyser utvecklingsområden och innehåller mål för varje verksamhet.  

Den nuvarande planen löper ut 2021 och behöver revideras.  

Beslutsunderlag  

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-02-09 

Forshaga kommuns kulturplan 2018-2021 

Beslut skickas till 

Kulturchef 

Status 

Uppdraget redovisas när kulturplanen har revideras 
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§ 13 

Värmlands läns vårdförbund 

Delårsrapport 2020 inkl. 

revisionsgranskning. 

Diarienummer: KS/2021:6 

 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. notera Värmlands läns Vårdförbunds delårsrapport 2020 samt notera revisorernas 

granskning och utlåtande 

Sammanfattning av ärendet 

Värmlands läns Vårdförbund har översänt sin delårsrapport 2020 till kommunfullmäktige i 

Värmlands kommuner. Kommunallagens krav på att delårsrapporten ska behandlas i fullmäktige 

gäller även kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-01-18 

Följebrev Värmlands läns Vårdförbund 

Protokollsutdrag direktionen 2020-10-14 § 39 Delårsbokslut 2020  

Protokollsutdrag 2020-11-27 § 55 granskning Delårsbokslut 2020 och utlåtande 

Delårsrapport 2020  

PWC granskningsrapport delårsbokslut 2020 

Revisorernas utlåtande delårsbokslut 2020 

Beslut skickas till 

Värmlands läns Vårdförbund 
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§ 14 

Årsredovisning för 2019 Värmlands 

läns vårdförbund 

Diarienummer: KS/2020:193 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. notera Värmlands läns Vårdförbunds årsredovisning för 2019 

2. notera granskning av årsredovisning för 2019 och revisionsberättelse för år 2019 

3. Forshaga kommuns ledamöter i Värmlands läns Vårdförbund beviljas ansvarsfrihet 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Värmlands läns Vårdförbund har översänt bokslutshandlingar till kommunfullmäktige för 

behandling och ställningstagande angående ansvarsfrihet i ägarkommunernas 

fullmäktigeförsamlingar.  

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de 

enskilda ledamöterna i densamma samt att förbundets årsredovisning godkänns. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-01-20 

Årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse 

Granskning av bokslut 2019 

Beslut skickas till 

Värmlands läns vårdförbund 
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§ 15 

Klarälvdalens samordningsförbund 

årsredovisning 2019 och beslut om 

ansvarsfrihet 

Diarienummer: KS/2020:162 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. notera Klarälvdalens Samordningsförbunds årsredovisning 2019 

2. notera granskning av årsredovisning för 2019 och revisionsberättelse för år 2019 

3. Forshaga kommuns ledamöter i Klarälvdalens Samordningsförbunds styrelse beviljas 

ansvarsfrihet 2019 

Jäv 

Göran Adrian (C) 

Sammanfattning av ärendet 

Klarälvdalens samordningsförbund har översänt sin årsredovisning 2019 med revisorernas 

revisionsberättelse och rapport till parterna för beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  

Beslutsunderlag  

Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse, 2021-01-19 

Klarälvdalens Samordningsförbund årsredovisning för 2019 

Revisionsberättelse för år 2019 

KPMGs revisionsrapport avseende granskning av årsredovisning Klarälvdalens Samordningsförbund 

Beslut skickas till 

Klarälvdalens Samordningsförbund 
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§ 16 

Årsredovisning | Räddningstjänsten 

Karlstadsregionen | 2019 

Diarienummer: KS/2020:110 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. notera räddningstjänsten Karlstadsregionen årsredovisning för 2019 

2. notera granskning av årsredovisning för 2019 och revisionsberättelse för år 2019 

3. Forshaga kommuns ledamöter i räddningstjänsten Karlstadsregionens styrelse beviljas 

ansvarsfrihet 2019 

Jäv 

Maria Norell (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen har översänt sin årsredovisning 2019 med revisorernas 

revisionsberättelse och rapport till parterna för beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-01-20 

Revisionsberättelse för 2019 

Revisorernas rapport 2019 

Årsredovisning 2019 

Beslut skickas till 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
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§ 17 

Nominering förtroendeposter Agera 

Värmland 

Diarienummer: KS/2021:43 

Beslut 

1. Välja Göran Adrian (C) till röstberättigat ombud för Forshaga kommun till Agera Värmlands 

årsmöte 2021  

2. Nominera Anneli Bodin (S) till styrelseledamot, Kennet Eriksson (S) till valberedningen, 

Bertil Hagelin (S) till revisionen 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Agera Värmland har kallat till årsmöte och uppmanar medlemmarna skicka in 

nomineringar till de förtroendeposter som söks. Vid årsmötet 2021 ska följande förtroendeposter 

väljas. Ordförande, styrelseledamöter, ersättare, revisorer, revisorsersättare, valberedning och 

valberedningens ordförande. Nomineringen ska innehålla namn, yrke, kontaktuppgifter och kort 

motivering till nomineringen.  

Beslutsunderlag  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-26 

E-post, kallelse till årsmöte Agera Värmland, 2021-01-21 

Kallelse årsmöte 2021, 2021-01-21 

Nomineringsanmodan, 2021-01-21 

Stadgar Agera Värmland rev 2019-03-14 

Beslut skickas till 

De nominerade 

Den valda 

Agera Värmland 

Status 

Avslutas 
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§ 18 

Gratifikationer personal 2021 

Diarienummer: KS/2021:10 

Beslut  

1. Notera antalet gratifikationer som utdelas till anställda 15 eller 25 år. Utdelningen planeras i 

augusti-september 2021. 

Sammanfattning 

Varje år utdelas gratifikationer till anställda i Forshaga kommun. De som varit anställda 25 år tilldelas 

gratifikation värd motsvarande 12 % av basbeloppet. Den som varit anställd minst 15 år, men ej 25 år 

och avslutat sin anställning, tilldelas gratifikation värd motsvarande 2 % av basbeloppet. 

År 2021 planeras utdelningen att ske vid en sammankomst i augusti-september om det är möjligt 

utifrån läget med pandemin.  

Beslutsunderlag 

Personalchef Susanne Gustafssons tjänsteskrivelse, 2021-01-12 

Beslut skickas till 

Susanne Augustsson, personalkontoret 
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§ 19 

Kurser, konferenser m.m. 2021 

Diarienummer: KS/2021:5 

 

Beslut 

1. Anmäla Per Lawén (S), Göran Adrian (C), Anders Ljungsten (M) till SKR:s Utbildning kring 

effektivitet 
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§ 20 

Meddelanden och rapporter 

Diarienummer: KS/2021:2 

 

Beslut 

1. Notera inkomna meddelanden och rapporter 
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§  

Kommunchefen informerar 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Torbjörn Falk informerar om följande aktuella punkter 

 Myggbekämpning och ersättning av kostnader 

 Ansvar för återvinning av returpapper övergår till kommunerna 

 Isproppen i älven vid Edeby 

 

 

 

 

 

 


