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§ 24 Dnr 49166  

Val av justerare 

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

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  
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§ 26 Dnr 49168  

Anmälan om eventuellt jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 27 Dnr 2020-00424 840 

Framtid Visit Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att årligen bidra till Visit Skaraborg 2.0 med en 
finansiering baserad på 1 kr/kommuninvånare med syfte att projektet Visit 
Skaraborg skall övergå till en löpande basverksamhet från september 2021. 
Kostnaden finansieras inom turismbudgetens ram. 

Behandling på sammanträdet 
Agatha Lahaise, turismansvarig, informerar om framtid Visit Skaraborg. 

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

Bakgrund 
Visit Skaraborg är ett samverkansprojekt mellan 15 kommuner i Skaraborg som har 
drivits av Next Skövde sedan 2018. Projektet löper ut september 2021. 

Det är en plattform för att utveckla samarbetet mellan turistorganisationerna i 
Skaraborg. Projektets totalbudget har varit 2 050 000 kronor varav 1,5 miljoner 
kronor i externt stöd från Skaraborgs kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen, regionutvecklingsnämnden. 

Projektets övergripande syfte är att få fler gäster till besöksmålen i Skaraborg och 
att få dem att stanna längre och därmed spendera mer pengar. Detta sker genom 
samarbete inom tre områden – gemensamt bemötande av gäster i Skaraborg, 
digital utveckling samt produktutveckling på Skaraborgsnivån, främst inom 
naturturism. Marknadsföring sker på en gemensam portal: 
https://www.vastsverige.com/skaraborg 

Alla Skaraborgs 15 kommuner är delaktiga via det turistchefsnätverk som finns 
inom Skaraborgs kommunalförbund. Utöver det samverkas med Turistrådet 
Västsverige. 

 

Gemensam utveckling sker inom följande områden: 

Digital utveckling  

 Exempel på ny produkt: Cruncho, ett digitalt verktyg och reseplanerare 
som bygger på rekommendationer (lanseras inom kort). 
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Produktutveckling 

 Exempel: Portal om Vandra i Skaraborg 

Gemensam marknadsföring 

 Gemensam kampanj ’’Upplev ditt Skaraborg’’ i turistorganisationernas 
Instagrams/Facebooks kanaler. 

Affärsutveckling 

 Utvecklat och startat pågående projekt SNV-supporten. Mål är att förflytta 
20 företag uppåt i kvalitetsskalan Sverige-Norden-Världen. 

Kompetensutveckling 

 Exempel: Utbildning kring hållbara evenemang 

Det som lyfts i Skaraborgs sammanhang skall vara värt en timmes resa. 

Samverkan är för Gullspångs kommun mycket viktigt. Genom samverkan skapar vi 
bättre förutsättningar för destinationsutveckling som gynnar våra 
besöksnäringsföretag och föreningar som arrangerar publika evenemang. Det ger 
oss dessutom utökade (gemensamma) resurser och en starkare (gemensamma) 
röst av större betydelse för Turistrådet Västsverige. 

Nu finns det ett uttalat behov av nästa steg: Att övergå från projekt till en löpande 
basverksamhet Visit Skaraborg 2.0 som en grundförutsättning för att stärka 
samverkan på taktisk nivå.  

Syftet med Visit 2.0 är: 

- Förvalta de plattformar som byggts upp under projektet Visit Skaraborg 

- Marknadsföra gemensamt utvecklade produkter och reseanledningar 

- Skapa en samverkansarena för att utveckla nätverk och kontaktyta mot 
besöksnäringen 

- Vara en plattform och ligga i framkant för att fånga upp nya initiativ och 
utvecklingsmöjligheter 

- Vara en plattform för kunskapsförmedling och struktur kring hållbar utveckling. 

För att finansiera en gemensam basverksamhet finns följande förslag till 
finansiering av Next Skövde som driver nuvarande projekt: 

Kommunal medfinansiering 1 kr/kommuninvånare 270 000 kr ca* 

Kommunalförbundet Skaraborg  270 000 kr 

Turistrådet Västsverige   540 000 kr 

 Privat finansiering   100 000 kr 
(hittills) 
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*För Gullspångs kommun blir det 2021 en kostnad på ca 1800 kr (period sept-dec). 
Från året därpå ca 5 300 kr/år. Det kan bekostas av Turismbudgeten xx217 000. 

För att finna metoder för att mäta den gemensamma utvecklingen på Skaraborg 
nivå och utöver det på kommunal nivå följs Tillväxtverkets insatser upp avseende 
detta. 

Barnkonsekvensanalys 
Inom Visit Skaraborg 2.0 arbetas för hållbar destinationsutveckling som inkluderar 
alla. Hållbar destinationsutveckling ska vara en del av samhällsplaneringen. Det 
arbetas specifikt kring utveckling och marknadsföring av aktiviteter för 
barnfamiljer. Genom samverkan med Turistrådet har dess Hållbarhetsklivet blivit 
ett ram att ta hänsyn till. Hållbarhetsklivet är grundat på Agenda 2030 i vilket 
barnets perspektiv är genomsyrat. 

Jämställdhetsanalys 
Inom Visit Skaraborg 2.0 arbetas för hållbar destinationsutveckling som inkluderar 
alla. Hållbar destinationsutveckling ska vara en del av samhällsplaneringen. Genom 
samverkan med Turistrådet har dess Hållbarhetsklivet blivit ett ram att ta hänsyn 
till. Jämställdhet är ett av målen i Agenda 2030 och jämställdhet är genomsyrad i 
hela Agenda 2030 på vilket Hållbarhetsklivet är grundat.     

Sammanfattande bedömning 
Projektet Visit Skaraborg som har drivits av Next Skövde har visat sig ha ett 
mervärde av betydelse för Gullspångs kommuns destinationsutveckling och för 
våra besöksnäringsföretag.  

Den årliga finansieringen baserad på 1kr/kommuninvånare kan betalas från 
turismbudgeten XX217000.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 4/2021 

Tjänsteskrivelse, 2020-12-22, Visit Skaraborg 2.0, skriven av Agatha Lahaise 

Presentation Visit Skaraborg 2.0 

Beslutet ska skickas till 
Agatha Lahaise 
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§ 28 Dnr 2017-00401 009 

Gullspång River Action Plan 2017-2020, statsbidrag för att rädda  
den hotade Gullspångslaxen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om statsbidrag för restaureringsåtgärder i 
Gullspångsälven. 

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

Bakgrund 
Gullspångs kommun sökte och beviljades 2020 fiskevårdsmedel för 
restaureringsåtgärder i Gullspångsälven.    

 

Medlen kunde dock inte nyttjas eftersom vattenföringen inte medgav avstängning 
av vattenkraftverket i den omfattnings som behövdes. 

Arbeten planeras därför utföras under 2021. Medlen kunde inte flyttas över till 
2021 varför en ny ansökan behöver göras. 

En ansökan bifogas och det är i princip samma som förra året, men med viss 
justering i budget.   

Sista ansökningsdag är 15 februari.  

Beslutsunderlag 
KS § 5/2021 

Ansökan om fiskevårdsmedel Grap 11 

Beslutet ska skickas till 
Håkan Magnusson 
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§ 29 Dnr 2020-00376 001 

Lönenämnden internkontrollpunkter 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lönenämndens förslag på 
internkontrollpunkter för år 2021. 

Internkontrollpunkterna som gäller för år 2021 är: Anställningsavtal, avslut, 
behörighet, lönetillägg och koppling mellan Navet och Personec P 

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

Bakgrund 
Internkontrollpunkter för år 2021 har tagits fram och finns redovisade i bilaga. 

Rapportering av kontrollpunkterna för 2021 ska redovisas i kommunstyrelsen i 
Gullspångs kommun. 

Lönechefen har verksamhetsansvaret och har därmed rätt att delegera ansvaret 
för kontrollpunkterna till tjänsteman inom lönekontoret.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 8/2021 

Lönenämnden § 48/2020 

Tjänsteskrivelse - Internkontrollpunkter för lönenämnden 2021, skriven av Sara 
Hultman 201203 

Internkontrollpunkt – Anställningsavtal 

Internkontrollpunkt – Avslut 

Internkontrollpunkt – Behörighet 

Internkontrollpunkt – Lönetillägg  

Internkontroll – Checklista 

Internkontrollpunkt- Koppling mellan lönesystem och Navet 

Beslutet ska skickas till 
Sara Hultman 
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§ 30 Dnr 2020-00423 706 

Taxa för avgifter inom IFO/LSS 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar om avgifter  för IFO och LSS 2021 enligt nedan: 

LSS Lunchkostnad i samband med daglig verksamhet, 80 kronor per portion, var 
10:e gratis. 

Resor till daglig verksamhet 510 kr per månad, med automatisk uppräkning när 
Västtrafik ändrar taxa. 

Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse för barn till och med 18 år, LSS § 9 punkt 6, 
80 kr/heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr. 

Livsmedelskostnad vid korttidsvistelse, vuxna 105 kr/heldag; frukost 21 kr, lunch 
42 kr, kvällsmat 42 kr. 

Livsmedelskostnad vid korttidstillsyn för ungdom över 12 år, LSS § 9 punkt 7, 80 
kr/heldag; frukost 16 kr, lunch 32 kr, kvällsmat 32 kr. 

Egenavgift vid vård i familjehem, HVB eller bostad med särskild service, t ex 
elevhem. Avgift/underhåll fastställs utifrån vårdnadshavares försörjningsförmåga 
gällande placerade barn och unga. Egenavgift gällande vuxna fastställs utifrån den 

placerade individens inkomst.  

Behandling på sammanträdet 
Katarina Widell, vård- och omsorgschef, informerar om förslag till taxor och 
avgifter inom IFO/LSS 2021.   

 

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

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2020-12-14 § 216. 

 

Enligt beslut från Kommunfullmäktige § 9-10/2013 ska taxa för avgifter inom 
IFO/LSS i Gullspångs kommun uppräknas enligt konsumentprisindex (KPI). 
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Kostverksamheten har höjt priset för lunch för 2021 vilket är den höjning som 
föreslås.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 9/2021 

VON § 216/2021 

Tjänsteskrivelse, 2020-12-14, avgifter IFO och LSS 2021, skriven av Katarina Widell 

Taxa för avgifter inom IFO/LSS 2021 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 31 Dnr 2021-00011 001 

Avveckling av nämnden för ekonomiadministration 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avveckla nämnden för ekonomiadministration 
och entlediga ledamöter och ersättare i nämnden från och med 2021-02-01. 

I samband med att nämnden avvecklas och när räkenskaperna för 2020 avslutats 
ska eventuellt resterande medel överföras till Töreboda respektive Gullspångs 
kommun enligt gängse fördelningsmodell.  

Behandling på sammanträdet 
Per-Olof Hermansson, t.f. kommunchef informerar om avveckling av nämnden för 
ekonomiadministration. 

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

Bakgrund 
MTG-styrgrupp gav 2019-09-17 ekonomicheferna i uppdrag att upprätta en plan 
för att bilda en gemensam ekonomifunktion i avtalsform mellan MTG-
kommunerna. Under oktober år 2019 tillsattes en projektledare med uppdrag att 
upprätta en plan för att bilda en gemensam ekonomifunktion inom MTG. Projektet 
skulle genomföras inom befintlig budgetram. 

Förslag till samverkansavtal för gemensam ekonomiavdelning har upprättats. 
Syftet är att få en mer effektiv organisation i alla led som är mindre sårbar samt 
uppnå en ökad kvalitet till nytta för samverkande kommuner. MTG styrgrupp 
behandlade ärendet 2020-08-26 och överlämnade förslag till samverkansavtal med 
bilaga för ställningstagande i respektive kommun. 

Inom ramen för projektet Gemensam ekonomiavdelning MTG har samtliga 
arbetsprocesser inom ekonomifunktionen kartlagts. Syftet har varit att identifiera 
förändringsbehov för att uppnå målet med effektiviseringar och förändrade 
arbetssätt i en gemensam ekonomi-avdelning. Resultatet av kartläggningen 
kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

Mariestads kommun kommer att vara värdkommun för den gemensamma 
ekonomiavdelningen vilket innebär att alla berörda medarbetare i MTG-
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kommunernas ekonomifunktioner kommer att ha sin anställning i Mariestads 
kommun från och med den 1 januari 2021. 

 

Ansvaret för att styra och leda ekonomiavdelningen fördelas mellan ekonomichef 
och biträdande ekonomichef. Ekonomichefsstöd till respektive kommun kommer 
att fördelas mellan ekonomichef och biträdande ekonomichef och omfattningen 
av stödet kommer inte att minska för någon av kommunerna. 

Samverkansavtalet om gemensam ekonomiavdelning förutsätter att det etableras 
en MTG-gemensam avtalsnämnd från och med den 1 januari 2021. Nämndens 
uppdrag är att samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp och 
utvärdera samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som 
överlämnas till nämnden genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling. 

Avsikten är att det upprättade samverkansavtalet om en gemensam 
ekonomiavdelning samt den etablerade avtalsnämnden ska överta det uppdrag 
och ansvar som tilldelats nämnden för ekonomiadministration 

- Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2020-10-26 att godkänna 
förslag till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning. 

- Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun beslutade 2020-11-23 att godkänna 
förslag till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning. 

- Kommunfullmäktige i Töreboda kommun beslutade 2020-12-14 att godkänna 
förslag till samverkansavtal med kostnadsfördelning för bildande av en gemensam 
ekonomiavdelning.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 11/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-20, avveckling av nämnden för ekonomiadministration 

Nämnden för ekonomiadministration § 35/2020  

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 32 Dnr 2020-00411 061 

Ansökan om anslag för år 2021 från Skaraborgs Föreningsarkiv 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Skaraborgs Föreningsarkiv ett 
verksamhetsbidrag om 8 900 kronor för 2021. Kostnaden tas ur kontot 
föreningsavgifter.  

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

Bakgrund 
Skaraborgs Föreningsarkiv är en ideell förening bildad 1981 som har till uppgift att 
bevara, bevaka och sprida kunskap om Skaraborgs föreningshistoria.  

Alla Skaraborgs kommuner var med vid bildandet och är anslutna som 
medlemmar. Föreningar/organisationer är medlemmar och har möjlighet att 
deponera sina handlingar för att göra dem tillgängliga för forskning. 

Skaraborgs Föreningsarkiv ansöker i skrivelse 2020-12-11 om ett 
verksamhetsanslag enligt en tidigare fastställd fördelningsnyckel som för 
Gullspångs kommun innebär 8 900 kr. 

Fördelat enligt nedan: 
Hyreskostnader 4 900 

Verksamhet        3 000 

Medlemsavgift   1 000 

Totalt                   8 900 

Sammanfattande bedömning 
Kommunalförbundet i Skaraborg rekommenderar alla medlemskommuner att 
lämna stöd till Skaraborgs Föreningsarkiv. De kommunala anslagen är en 
förutsättning för föreningsarkivets verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om anslag för år 2021 från Skaraborgs Föreningsarkiv 

Ekonomikontoret 
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Beslutet ska skickas till 
Skaraborgs föreningsarkiv 

Ekonomikontoret 
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§ 33 Dnr 2017-00742 063 

LONA-projekt avseende Högsåsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande aktör, Högsås gård i Tiveden, som 
Gullspångs kommun skrivit Skötselavtal med avseende Högsåsen naturreservat, 
slutför de två åtgärder som återstår i projekt Högsåsen Lona 3.0. De två åtgärderna 
är genomförande av "Naturdagar för personer med funktionsvariabel" samt att 
ytterligare informationstavlor ska sättas upp. 

 

Behandling på sammanträdet 
Mikael Fransson, verksamhetschef, informerar om LONA-projekt avseende 
Högsåsen. 

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

Bakgrund 
Högsåsen Lona 3.0. 

Lona står för Lokal naturvårdssatsning och är en statlig satsning, som administreras 
av Naturvårdsverket som i sin tur tilldelar de olika länsstyrelserna medel.  

Lonaprojekt kan endast sökas av kommuner som är juridiskt och ekonomiskt 
ansvarig gentemot respektive Länsstyrelse. 

I Gullspångs kommun är det Högåsens-Narvens ekonomiska förening i Tiveden som 
– efter beslut i kommunstyrelsen - är den part som utför allt arbete i projekten – 
operativt ansvarig - utan egen ersättning. 

P.g.a. Corona pandemin har inte projekt och åtgärder kunnat genomföras som 
planerat. Gullspångs kommun har ansökt om förlängning av projekttiden hos 
Länsstyrelsen och fått det beviljat vid ett par tillfällen. 

 

Avseende Lona 2.0. kvarstår en åtgärd. Men föreningen kommer att fullfölja sitt 
uppdrag. De avslutade sin verksamhet i naturreservatet den 30 mars 2020.  

När den är klar skickar undertecknad in den till Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
När rapporten är godkänd på länsstyrelsen betalas återstående ersättningar, 25%, 
ut till Gullspångs kommun. 
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Avseende Lona 3.0. är förhållandet lite annorlunda. Här kvarstår två åtgärder – en 
helt och en delvis. Det är åtgärder som är direkt kopplade till ansvaret för och 
driften av naturreservatet. 

Därför föreslås att Gullspångs kommun köper de två tjänsterna av nuvarande 
entreprenörer, Högsås gård i Tiveden.  

Högåsens-Narvens ekonomiska förening i Tiveden kommer att sammanställa det 
arbete de utfört. Att färdigställa Slutrapporten blir kommunens uppgift.  

Skiftet av entreprenör vid naturreservatet har skett utan friktion och både tidigare 
och nuvarande entreprenör har skött övergången på ett exemplariskt sätt.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 7/2021 

Tjänsteskrivelse, 2020-12-17, avslutning av LONA projekt, skriven av Mikael 
Fransson 

Skötselplan 

Ansökan om ändring av Lona-projekt Högsåsen 2.0 och Lona 3.0 

Beslutet ska skickas till 
Mikael Fransson 
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§ 34 Dnr 2020-00201 108 

Statistik gällande synpunkter, förslag och klagomål 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig informerade om redovisningen av inkomna 
synpunkter, förslag och klagomål 2020. 

 

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

Bakgrund 
Medborgarna kan lämna en synpunkt ett förslag eller klagomål: 

- Via e-tjänstblankett som finns på kommunens hemsida 

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

 

En sammanställning över synpunkter, förslag och klagomål finns framtagen för år 
2020.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 15/2021 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-07, redovisning av inkomna synpunkter, förslag och 
klagomål 2020, skriven av Britt-Marie Nilsson 

Synpunkter, förslag och klagomål 2020 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 35 Dnr 2021-00036 000 

Information från Skaraborgs Kommunalförbund 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) och Björn Thodenius (M) informerar om vad som bland annat 
kommer att behandlas på Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte den 5 
februari 2021 enligt nedan: 

- Färdtjänstreglementet  

- Dialog om regional transportinfrastrukturplan 

 

 

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

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 36 Dnr 2021-00008 000 

Information från kommunchefen 

Kommunstyrelsens beslut 
     

Behandling på sammanträdet 
T.f. kommunchef Per-Olof Hermansson informerar om: 

- Lotten Svensson har anställts som kanslichef från och med den 1 mars 2021 med 
anledning av att Elin Asp, stabschef, kommer att avsluta sin anställning. 

- Tjänsten som mark- och näringslivsansvarig har utannonserats men är fortsatt 
vakant ett omtag kommer att ske.  

- En konsult har anlitats som kommer att handlägga några av de pågående 
markärendena. 

- Information om prognosen för bokslut för år 2020 

Bakgrund 
Information från kommunchefen finns med som en punkt på dagordningen.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 37 Dnr 2021-00009 000 

Kommunstyrelsens ledamöter informerar från möten och 
uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

Behandling på sammanträdet 
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) informerar om att:   

- Anders Sjöholm har anställts som ny fastighetschef från och med 1 april 2021.  

- Gustav Brandstedt har anställts som ny projektledare från och med  1 april. 

- Provgrävningar kommer att ske på Göta Holme p.g.a. att Telia ska dra ledningar i 
området.  

 

Eric Mellberg (M) informerar om: 

- Omvärldsanalys som presenterades på tekniska nämnden sammanträde. 

 

Ann-Christin Erlandsson (S) informerar om: 

 -Digitalt möte anordnat av Sveriges Kommuner och Regioner gällande politiska 
sammanträden på distans. 

 

Carina Gullberg (S) informerar om: 

- Trafikverkets möte med arbetsgrupp för infrastruktur för Vänersjöfarten bland 
annat diskuterades finansiering av hamnar och avgifter för gods gällande sjöfart. 

- Rekrytering av kommunchef pågår och fyra har intervjuats. Ärendet kommer att 
återkomma. 

Bakgrund 
Information från kommunstyrelsens ledamöter finns med som punkt på 
dagordningen.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 38 Dnr 2021-00002 002 

Delegationsbeslut 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.  

  

 

     

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 
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§ 39 Dnr 2021-00001 999 

Delgivningar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges: 

 

a) Information om debattartikel framtagen av FUB,RBU, Allmänna Barnhuset, 
funktionsrätt Sverige, Folke Bernadottestiftelsen och Bräcke diakoni gällande barn 
med funktionsnedsättning 

b) Miljö- och byggnadsnämnden protokoll 2021-01-19 

c) Tekniska nämndens arbetsutskott protokoll 2021-01-19 

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 40 Dnr 2020-00408 000 

Delgivning - Remiss av Länsstyrelsens handlingsplan för 
klimatanpassning 2021-2024, dnr 424-5600-2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 
16/2021 nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner svaret på remissfrågorna gällande 
förslag till handlingsplan 2021-2024 för klimatanpassning.  

     

Bakgrund 
1. Länsstyrelsen önskar få in synpunkter på förslag till handlingsplan för 

klimatanpassning. 

Länsstyrelsen ska enligt 10 § Förordning (2018:1428) om myndigheters 

klimatanpassningsarbete, ha en handlingsplan för arbetet med att nå våra 

myndighetsmål för klimatanpassning. Länsstyrelsens nuvarande handlingsplan 

gäller till och med 2020. Länsstyrelsen har nu tagit fram ett förslag på 
handlingsplan för perioden 2021–2024.  

Svar på remissfrågorna har inlämnats av Håkan Magnusson, miljöinspektör. 

 

2. Länsstyrelsen följer upp Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra 
Götalands län 2018–2020. 
Länsstyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett 
förändrat klimat. Som ett led i detta har vi en handlingsplan för klimatanpassning. 
Nuvarande handlingsplan upphör att gälla vid årsskiftet 2020/2021. Det är därför 
nu dags för den uppföljning som handlingsplanens uppföljningsplan anger. 
 
Syfte med uppföljningen 
Länsstyrelsen ska enligt 5 § p. 1 Förordning (2018:1428) om myndigheters 
klimatanpassningsarbete, initiera, stödja och följa upp kommunernas 
klimatanpassningsarbete. Enkäten är ett sätt att uppfylla detta krav. 
Svar på uppföljningsenkäten ger Länsstyrelsen värdefull information inför arbetet 
utifrån den nya handlingsplan för klimatanpassning som kommer att gälla för 
2021–2024. Utkastet till den nya handlingsplanen är ute på remiss under samma 
period som den här uppföljningen. Tanken med att skicka ut både remissen och 
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uppföljningen under samma tidsperiod, är att underlätta för er att titta samlat på 
materialet. 

Något svar på enkätfrågorna gällande regional handlingsplan för klimatanpassning 
i Västra Götalands län 2018–2020 hade inte inkommit från Miljö- och 
byggnadsförvaltningen vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-
01-20. Men därefter har dock miljö- och byggnadsförvaltningen svarat på 
enkätfrågorna och desamma har skickats till Länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
KSAU § 16/2021 

Remiss av Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning 2021–2024 

Svar på remissfrågor 

Uppföljning av Länsstyrelsens regionala handlingsplan för klimatanpassning 2018-
2020 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 41 Dnr 2021-00033 040 

Delgivning - Omvärldsanalys år 2022-2024 för miljö- och 
byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges miljö- och byggnadsnämndens § 12, 2021-01-19, 
gällande omvärldsanalys år 2022-2024 för miljö- och byggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 
MBN § 12/2021 

Omvärldsanalys år 2022-2024 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 42 Dnr 2020-00309 236 

Delgivning - Information om att bygglov har beviljas för 
flerbostadshus Otterbäcken 8:57 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges information om att bygglov har beviljats för nybyggnad 
av flerbostadshus Otterbäcken 8:57, dnr:2020.MBN2422.  

Beslutsunderlag 
Bygglov har beviljats för nybyggnad av flerbostadshus Otterbäcken 8:57 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 43 Dnr 2020-00427 230 

Delgivning - Bygglov för nybyggnad av padelhall Otterbäcken 
22:3, dnr 2020.MBN2793 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förklarar sig delgivna.  

     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen delges att bygglov har lämnats för nybyggnad av padehall 
Otterbäcken 22:3.  

     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


