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Plats och tid 2021-08-31, Visten, klockan 08:00 – 17:00 

Avser paragrafer §55-§82 

Beslutande Per Lawén (S), ordförande 

Henrik Larsson (M), nv. förmiddagen 

Lars Oskarsson (SD) 

Stefan Ögren (C) 

Gert Björnvall (S) 

Anders Ljungsten (M), nv. eftermiddagen §55-§82 

Göran Adrian (C) 

 Maria Norell (S), nv. eftermiddagen §55-§82 

  

Ersättare  

Ulrika Rodin (S), tjänstgörande 

Jan-Erik Tjärngård (SD), tjänstgörande 

Fredrik Erlandsson (L), tjänstgörande 

Marian Gustavsson (S), tjänstgörande fm (nv. fm) 

Kenneth Eriksson (S) , tjänstgörande förmiddagen 

Torbjörn Strömberg (V), tjänstgörande em §55-§82 (nv. em) 

Lill Andersson (S) 

Anneli Bodin (S), §55-§ 66 

Lars Edgren (C) 

  

Övriga Cornelia Lundgren, kommunsekreterare 

Robert Gustafsson, praktikant 

Joakim Bååth, fastighetschef, § 75 

Lennart Ljungemo, administrativ chef 

Lena Backlund, ekonomichef 

Morgan Häggbom, teknisk chef 

Torbjörn Falk, kommunchef 

Madeleine Nyvall, utredare, § 55-§58 

Victoria Göthberg, utvecklingsledare, § 55-§56 

Claes Havimäki, kultur- och fritidschef, § 55, § 76 

Jessica Rydström, personalchef, förmiddagen 

Ewa-Lotta Ericsson, HR-specialist, förmiddagen 

Kristian Jeppsson, upphandlingschef, § 72 

Nicole Nelson Nyrén, samhällsplanerare, § 59-§62 
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Utses att justera Göran Adrian (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2021-09-03   

Underskrifter  

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

 Cornelia Lundgren 

 

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

Ordförande Per Lawén 

 

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

Justerande Göran Adrian 

  

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-08-31 

Datum för anslags 

uppsättande 

2021-09-06 

Datum för anslags 

nedtagande 

2021-09-28 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunkontoret 

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

 Cornelia Lundgren 
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§  

Val av justerare 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Utse Göran Adrian (C) att justera protokollet 

2. Justera protokollet den 3 september 
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§  

Dagordningen fastställs 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Fastställa dagordningen 
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§  

Presentation av personalkontorets 

verksamhet 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Notera presentationen av personalkontorets verksamhet 

  

  

  

  

 

 

 

 

  



KOMMUNSTYRELSEN 

PROTOKOLL 

2021-08-31 
 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  6(36) 

§ 55 

Remiss Värmlands kulturplan 2022-2025 

KBN/200058 

Diarienummer: KS/2021:147 

Beslut 

1. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen ställa sig bakom remissversionen av Regional 

kulturplan 2022-2025 

2. Anta remissyttrandet som sitt eget 

3. Remissyttrandet skickas till Region Värmland  

Förslag till beslut på mötet 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår följande tillägg till remissvaret: Vi instämmer helt i 

Region Värmlands ambition att i dialog med föreningslivet och kommunerna utveckla sin 

bidragsgivning och sitt främjandearbete för att bidra till att stärka det ideella arrangörskapet, med 

särskilt fokus på mindre orter och landsbygder, och på unga och nya arrangörer. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget med ovan 

tillägg. Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat så. 

Sammanfattning av ärende 

Värmlands kulturplan 2022-2025 är ett regionalt program och styrdokument för Region 

Värmlands samlade arbete inom det kulturpolitiska området. Planen är också tänkt att vara 

en utgångspunkt för kommunernas och kulturlivets utvecklingsarbete inom kulturområdet. 

Dessutom ligger den till grund för Region Värmlands ansökan till Statens kulturråd om 

statsbidrag till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen. 

Kulturplanen har tagits fram i samverkan med kommunerna och efter samråd med de 

regionala kulturverksamheterna, kulturskapare, civilsamhället och andra företrädare för 

verksamheter och organisationer som på olika sätt berörs av kulturpolitiken. 

Kulturplanen syftar till att tydliggöra Region Värmlands grundläggande syn på kultur- och 

konstnärspolitik och ange en viljeriktning för det fortsatta övergripande arbetet med 

kulturfrågor i regionen. Planen ligger till grund för – och ska inspirera till – samverkan och 

dialog. 
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Kulturplanens mål och inriktning konkretiseras i de verksamhetsplaner, årsplaner, 

handlingsplaner och liknande som Region Värmland, enskilda kommuner, de regionala 

kulturverksamheterna och andra aktörer tar fram. 

Beslutsunderlag 

Yrkande Per Lawén (KSO), 2021-08-27 

Kulturchef Josefin Bergers tjänsteskrivelse, 2021-06-18 

Kulturchef Josefin Bergers remissyttrande, 2021-06-18 

Översikt remissversion Värmlands kulturplan 2022-2025 

Remissversion Regional biblioteksplan 2022-2025 

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsenheten 

Status 

Avslutas 
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§ 56 

Handlingsplan MR-kommun 2021-2022 

Diarienummer: KS/2021:118 

Beslut 

1. Notera presentationen av handlingsplan för MR-kommun 

Sammanfattning av ärende 
Handlingsplanen för Forshagas riktning mot MR-kommun under åren 2021-2022 lyfts till 

förtroendevalda för information i syfte att ge en övergripande bild av nuläge och insatser 

som planeras. Åtaganden och aktiviteter beslutas av nämnder (i ordinarie 

verksamhetsplaner) alternativt nytillkomna aktiviteter av kommunledningsgrupp. På sikt 

ska samtliga insatser för att arbeta i riktning MR-kommun byggas in i ordinarie 

verksamhetsplaner och handlingsplanen ska då inte behövas. 

 

Utöver information om handlingsplanen förs också en dialog om förväntningar på Forshaga 

som MR-kommun. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan MR-kommun 2021-2022 

Beslut skickas till 

 - 

Status 

Avslutas 
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§ 57 

Uppdrag | Översyn av Forshaga kommuns 

förvaltningsorganisation 2020 | 

organisationsöversyn 

Diarienummer: KS/2020:111 

Beslut 

1. Notera informationen om arbetet med översyn av Forshaga kommuns 

förvaltningsorganisation, delförslag 1 om förslag för att stärka kommunens arbete 

med samhällsplanering och förslag för att stärka kommunens arbete med 

ärendehantering och nämndadministrativa processer. 

Sammanfattning av ärende 

Information lämnas vid sammanträdet om den organisationsöversyn som kommunstyrelsen 

fattade beslut om i juni 2020. Kommunledningsstaben fick i uppdrag att genomföra en 

organisationsöversyn av kommunens förvaltningsorganisation. Uppdraget omfattade 

endast tjänstemannaorganisationen. Kommunledningsstaben har arbetat med uppdraget 

och informerar om två delförslag: ett förslag för att stärka kommunens arbete med 

samhällsplanering och ett förslag för att stärka kommunens arbete med ärendehantering och 

nämndadministrativa processer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-06-22 

Beslut skickas till 

Kommunledningskontoret 
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§ 58 

Information om införandeprojekt 

kontaktcenter 

Diarienummer: KS/2018:112 

Beslut 

Notera information om införandeprojekt – kontaktcenter i Forshaga kommun. 

Sammanfattning av ärende 

Information lämnas vid sammanträdet om arbetet med kontaktcenterprojekt. 

Kommunstyrelsen fattade i juni 2020 beslut om att inrätta ett kontaktcenter i Forshaga 

kommun genom ett införandeprojekt. Kontaktcentret ska bygga på idén om en väg in, där 

projektet ska forma vilken kontaktcentermodell som ska tillämpas utifrån kommunens 

behov och önskemål. Kontaktcenterprojektet har arbetat med att samla information och gjort 

tillgänglighetsmätningar samt försökt kartlägga kommunens kontaktvägar.  Informationen 

vid sammanträdet bygger på det arbete som hittills gjorts och vilka faser i projektet som 

återstår. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-06-22 

Beslut skickas till 

Kommunledningskontoret 
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§ 59 

Revidering regler för köp av tomt (tomtregler) 

Diarienummer: KS/2021:182 

Beslut 

1. Godkänna de reviderade reglerna för köp av tomt 

Sammanfattning av ärende 

Regler för köp av tomt beslutades av kommunstyrelsen 2017-11-21 (KS §158). Syftet med 

reglerna var att ha tydliga riktlinjer för vad som gäller vid köp av tomt för både 

privatpersoner och verksamheter. En revidering av reglerna är aktuellt då vi ser ett behov av 

ytterligare förtydliganden och ställningstaganden. Kommunen kan inte hindra någon 

fastighetsägare att sälja sin fastighet när fastighetsägaren fått slutbesked, det vill säga när 

bostaden är färdigbyggd.   

Punkt som ändras i reglerna: 

 För att göra en intresseanmälan måste de sökande fyllt 18 år och själv bosätta sig på 

tomten alternativt etablera verksamheten på industritomten. 

De punkter som tillkommit till reglerna är: 

 Kommunen kan sälja tomter till både privatpersoner och verksamheter som vill 

bygga bostäder. 

 Tomterna säljs alltid i befintligt skick. Det är fastighetsägaren själv som ska förvissa 

sig om att rätt grundläggningsmetod väljs samt ombesörja och bekosta eventuell 

kompletterande grundundersökning. Bidrag till eller nedsättning av tomtpris för 

kundens grundläggnings- och planeringskostnader beviljas inte. 

Beslutsunderlag 

Regler för köp av tomt 2021-05-21 

Regler vid köp av tomt 2017-11-21 

Beslut skickas till 

Kommunteknik och service 

Status 

Avslutas 
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§ 60 

Inköp av mark (strategiska markförvärv) 

Skived 2021 

Diarienummer: KS/2021:184 

Beslut 

1. Uppdra kommunteknik och service att föra dialog med markägare angående 

fastighetsköp samt fullfölja fastighetsköp om markpriset hålls inom en rimlig ram. 

Sammanfattning av ärende 

Det kommunala markinnehavet är ett viktigt verktyg för att kunna styra kommunens 

utveckling. Strategiska markförvärv är en förutsättning för att kommunen ska utvecklas i 

enlighet med översiktsplanen.  

För att vår kommun ska fortsätta ha handlingsutrymme även i framtiden behöver vi agera 

och arbeta upp en markberedskap genom strategiska förvärv. Strategiska markförvärv ger 

en beredskap för kommande markanvisningar, så att bostäder, verksamheter och 

infrastruktur kommer på rätt plats i rätt tid när behoven finns. 

De senaste åren har trycket och efterfrågan succesivt ökat vad gäller småhustomter. Många 

av de förfrågningar som inkommit gäller tomter på Skived. 

I översiktsplanen har vi pekat ut området söder om Bokliden längs Rudskogsvägen på 

Skived som en del av tätortsbebyggelsen. Här finns det möjlighet för tätorten att växa på 

sikt. Idag äger kommunen endast marken där förskolan Maskrosen ligger. Marken runt 

Maskrosens förskolområde ägs av privatpersoner.  

Marken som är av intresse för fastighetsköp är inte detaljplanelagd. 

Beslutsunderlag 

Samhällsplanerarens tjänsteskrivelse 2021-05-25 

Beslut skickas till 

Kommunteknik och service 

Status 

Avslutas  
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§ 61 

Grön infrastrukturplan 2021 

Diarienummer: KS/2021:92 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. anta grön infrastrukturplan 

Sammanfattning av ärende 

Sveriges riksdag har i samband med konventionen om biologisk mångfald antagit en 

strategi för arbetet med ekosystemtjänster samt biologisk mångfald. En viktig del av 

strategin är att Sveriges län ska ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur. Planerna ska 

användas som ett viktigt verktyg för att uppnå tillsatta miljö – och friluftsmål. Det ska också 

ses som ett komplement till kommunens översiktsplan och fastställa mål och 

planeringsinriktningar. 

Planen har behandlats av kommunledningsgruppen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-16 

Grön infrastrukturplan, KS/2021:92 

Förvaltningen för miljö- och byggs tjänsteskrivelse, 2021-02-11 

Protokollsutdrag § 22, Miljö och byggnämnden Forshaga Munkfors 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommunikation för publicering 

Status 

Avslutas 
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§ 62 

Begäran om planbesked Forshagabostäder AB 

fastigheten Lärkan 6 2021 

Diarienummer: KS/2021:153 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked till Forshagabostäder AB  

2. Miljö- och byggandsförvaltningen uppdras inleda planläggning 

3. Om detaljplanearbete inleds och planavtal avtalats, bekostar Forshagabostäder AB 

detaljplanearbetet 

Sammanfattning av ärende 

Forshaga bostäder har inlämnat begäran om planbesked på fastighet Lärkan 6. Fastigheten 

är i dagsläget centrumhandel om ett plan och innehåller bland annat Apotek, klädbutik samt 

godis- och spelbutik. Dagens gällande detaljplan tillåter endast byggnad i två våningar 

vilket begränsar utvecklingsmöjligheterna samt eliminerar möjligheten att uppföra byggnad 

som innehåller bostäder inom fastigheten.  

Forshagabostäder AB har önskemål om detaljplaneändring för att möjliggöra punkthus om 

upp till åtta våningar. 

Offertförfrågan skickas till konsult för att få en prisbild för framtagande av detaljplan. 

Planavtal och tidsplan för framtagande av detaljplan görs i samråd med Forshagabostäder 

AB och konsult. Uppskattad tid för framtagande av detaljplan är omkring 1 år från start, 

beroende på omfattning av detaljplanearbetet.  

Beslutsunderlag 

Forshagabostäders skrivelse, begäran om planbesked på fastigheten Lärkan 6, 2021-04-06 

Beslut skickas till 

Örjan Nässlander VD på Forshagabostäder AB 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Status 

Planbesked 
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§ 63 

Budgetuppföljning kommunstyrelsen 2021 

Diarienummer: KS/2021:38 

Beslut 

1. notera kommunstyrelsens budgetuppföljning/prognos per april/maj 2021 

Sammanfattning av ärende 

Budgetuppföljning och prognos är framtagen för kommunstyrelsens verksamhet budgetåret 

2021 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens budgetuppföljning och prognos per april/maj 2021 

Beslut skickas till 

Förvaltningschefer kommunstyrelsen 
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§ 64 

Budgetuppföljning Forshaga kommun 

Diarienummer: KS/2021:39 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Notera den övergripande budgetuppföljningen per april/maj 2021 

Sammanfattning av ärende 

Övergripande budgetuppföljning och prognos per april/maj 2021 har tagits fram av 

ekonomikontoret. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Övergripande budgetuppföljning och prognos per april/maj 2021 

Beslut skickas till 

Förvaltningschefer 
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§ 65 

Äskande om medel barn- och 

utbildningsnämnden 

Diarienummer: KS/2021:167 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. barn- och utbildningsnämnden tillförs 2,0 mnkr i 2021 års budgetram avseende höjda 

interkommunala gymnasieersättningar 

2. finansiering sker via kontot för kommunfullmäktiges förfogande 

Sammanfattning av ärende 

Barn- och utbildningsnämnden har tillställt kommunfullmäktige ett äskande om tillskott till 

nämndens budget 2021 med 4,1 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Följebrev till kommunfullmäktige gällande äskande av budgettillskott 4,1 mnkr 

Äskande av 4,1 mnkr till barn- och utbildningsnämnden 

 

Beslut skickas till 

Ekonomikontoret 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 66 

Uppföljning nämndernas internkontrollplan 

Diarienummer: KS/2021:103 

Beslut 

1. Notera nämndernas rapportering av sin interna kontroll 2020 

Sammanfattning av ärende 

Nämndernas arbete med intern kontroll 2020 är inskickad till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Nämndernas rapportering av intern kontroll 2020 

Beslut skickas till 

Alla nämnder 

Status 

Avslutas  
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§ 67 

Årsredovisning räddningstjänsten 

Karlstadsregionen 2020 

Diarienummer: KS/2021:119 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. notera räddningstjänsten i Karlstadsregionen årsredovisning för 2020 

2. notera revisionsberättelse för år 2020 

3. Forshaga kommuns ledamöter i räddningstjänsten Karlstadsregionens styrelse 

beviljas ansvarsfrihet 2020 

Jäv 

Maria Norell (S), Fredrik Erlandsson (L) 

Sammanfattning av ärende 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen har översänt sin årsredovisning 2020 med 

revisorernas revisionsberättelse till parterna för beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Revisionsberättelse för 2020 

Årsredovisning 2020 

Beslut skickas till 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
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§ 68 

Årsredovisning och revisionsrapport 

Klarälvdalens samordningsförbund 2020 

Diarienummer: KS/2021:154 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. notera Klarälvdalens Samordningsförbunds årsredovisning 2020 

2. notera granskning av årsredovisning för 2020 och revisionsberättelse för år 2020 

3. Forshaga kommuns ledamöter i Klarälvdalens Samordningsförbunds styrelse 

beviljas ansvarsfrihet 2020 

Jäv 

Göran Adrian (C), Gert Björnvall (S) 

Sammanfattning av ärende 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen har översänt sin årsredovisning 2020 med 

revisorernas revisionsberättelse till parterna för beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Revisionsberättelse för 2020 

Årsredovisning 2020 

Beslut skickas till 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen 
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§ 69 

Revisionsgranskning av intern kontroll av 

leverantörsregister och utbetalningar 

Diarienummer: KS/2021:159 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Tack till revisorerna för överlämnad rapport 

2. Rutiner för intern kontroll av leverantörsregister/-utbetalningar har i delar förändrats 

i linje med revisorernas rekommendationer. Rutiner kommer utifrån det nya 

redovisningssystemet Raindance ytterligare ses över och förbättras. 

Sammanfattning av ärende 

På uppdrag av kommunrevisorerna har PwC genomfört en granskning av intern kontroll i 

hantering av leverantörsregister/-utbetalningar. 

Utifrån granskningens resultat lämnas kommunstyrelsen följande rekommendationer: 

- Att en rutin för att kontrollera nya leverantörer införs 

- Att en rutin för att regelbundet analysera och följa upp förändringar i fasta data 

införs. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Kommunrevisionens skrivelse daterad 2021-04-09 

Revisionsrapport: Internkontroll i hantering av leverantörsregister/-utbetalningar, 2020 PwC 

Beslut skickas till 

Kommunrevisionen 
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§ 70 

Ställningstagande | Forshagabostäder AB | 

tänkt byggnation Åsmyren | 2021 

Diarienummer: KS/2021:215 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Forshaga kommun som ägare till Forshagabostäder AB ställer sig positiv till 

bostadsbolagets planer på byggnation på Åsmyren 

2. Forshaga kommun önskar uppgift om nivå på behov av utökad borgen, detta utifrån 

redan beslutad borgensnivå KF §134:2015 på 332.000.000 kronor  

Sammanfattning av ärende 

Styrelsen och Vd för Forshagabostäder AB ger genom skrivelse Forshaga kommun 

möjligheten att ta ställning i frågan om tänkt byggnation på området Åsmyren. I dagsläget 

bedöms kostnaden till mellan 107.000.000 kronor – 114.000.000 kronor. Tidigare beslut KF 

§134:2015 om borgensåtagande från Forshaga kommuns sida gentemot Forshagabostäder 

AB uppgår till 332.000.000 kronor och Forshagabostäder ABs lån uppgår per 2021-05-31 till 

283.940.909 kronor.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Skrivelse ”Kommunen ges möjlighet att påverka bostadsbolagets byggplaner” daterad 2021-

05-28 

Beslut skickas till 

Forshagabostäder AB 

Status 

Avslutas 
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§ 71 

Granskning av psykisk ohälsa bland äldre 

Diarienummer: KS/2019:223 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Notera granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre 

2. Notera vård- och omsorgsnämndens svar av densamma 

Sammanfattning av ärende 

Kommunens revisorer har granskat samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre 

tillsammans med andra värmländska kommuner. I samband med att granskningsrapporten 

överlämnades till vård- och omsorgsnämnden överlämnades också ett antal 

rekommendationer till nämnden. Vård- och omsorgsnämnden ombads återkomma med svar 

i juni 2021. Rapporten överlämnades också för kännedom till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-24 

Vård- och omsorgsnämndens svar till PWC, 2021-06-18 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden, 2021-06-18 

Följebrev granskning av samerkan kring psykisk ohälsa bland äldre Forshaga kommun, 

2020-12-11 

Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre Region Värmland och de 

värmlänska kommunerna, 2020-12-11 

Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre Forshaga kommun, 2020-12-11 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kommunrevisionen 

Status 

Avslutas 
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§ 72 

Svar på motion | SD | Införa GPS i 

kommunens bilar | 2020 

Diarienummer: KS/2020:200 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen 

Förslag till beslut på mötet 

Anders Ljungsten (M) yrkar bifall till motionen. Torbjörn Strömberg (V) yrkar avslag till 

motionen med motivering att det är en arbetsmiljöfråga som ska hanteras av 

förvaltningarna. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets 

förslag om att bifalla motionen. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen 

ska besluta enligt Torbjörn Strömbergs (V) yrkande om avslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen har beslutat föreslå fullmäktige bifalla motionen.  

 

Sammanfattning av ärende 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med förslag om att se över möjlighet att 

ha GPS i alla kommunens tjänstebilar och yrkar på  

att Forshaga kommun undersöker möjligheterna att utrusta tjänstebilar med GPS där det 

saknas samt undersöker möjligheterna att vid nästa upphandling se över att ha GPS i 

kommunens tjänstebilar som en standard. 

Svar: 

Det är fullt möjligt att eftermontera GPS i befintliga fordon. Det kostar dock en summa per 

fordon som varierar beroende på om man väljer en mer avancerad modell eller en enklare 

fristående variant. Då kommunen leasar fordonen i 3 år är det bättre att istället vänta med 

detta tills fordonet byts ut. 

Det är möjligt att införa GPS som standard i kommunens tjänstebilar vid kommande 

upphandlingar. I flertalet nya fordonsmärken och fordonsmodeller är GPS numera standard 



KOMMUNSTYRELSEN 

PROTOKOLL 

2021-08-31 
 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  25(36) 

och ingår utan extra kostnad. I de fall det inte ingår som standard går det att ställa krav på 

att GPS ska ingå.  

Fordonsupphandlingsgruppens uppfattning är att alla bilar inte har behovet av GPS utan att 

användningsområdet blir avgörande. 

Beslutsunderlag 

Upphandlingschefens tjänsteskrivelse 

Motion från Sverigedemokraterna, 2020-06-17 

Protokollsutdrag KF 2020-06-23, § 74. 

Beslut skickas till 

Sverigedemokraterna 

Status 

Avslutas efter behandling i fullmäktige 
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§ 73 

Svar på motion | SD | sänka partistöd och 

arvoden | 2020 

Diarienummer: KS/2020:262 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. motionen avslås 

Förslag till beslut på mötet 

Jan-Erik Tjärngård (SD) och Lars Oskarsson (SD) yrkar bifall till motionen. Anders 

Ljungsten (M) yrkar avslag till motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen ska besluta enligt kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag till svar. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen ska 

besluta enligt Jan-Erik Tjärngårds (SD) m.fl. yrkande. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen har beslutat föreslå avslag på motionen i kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärende 

Motion är inkommen från Sverigedemokraterna Forshaga – Deje gällande partistöd och 

arvoden. I denna yrkas på att Forshaga kommun tillfälligt sänker partistöd och arvoden för 

de politiska tjänsterna med 20% till förmån för tex nämnder som BUN, VON och LAN så att 

neddragningar kan minimeras, tills kommunens och nämndernas situation förbättras. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

SD motion gällande partistöd och arvoden 

Beslut skickas till 

Sverigedemokraterna Forshaga - Deje 
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§ 74 

Svar motion | SD | ansöka till 

försvarsmaktens upphandlingar 

Diarienummer: KS/2020:234 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås 

Sammanfattning av ärende 

Sverigedemokraterna har genom ledamot Lars Oskarsson lämnat in en motion avseende att 

kommunen aktivt söker Försvarsmaktens upphandlingar. 

Beslutsunderlag 

Upphandlingschefens tjänsteskrivelse 

Motionen från Sverigedemokraterna 2020-07-31 

Beslut KS 2020/234 § 89 

Beslut skickas till 

Sverigedemokraterna 

Status 

Avslutas efter behandling i fullmäktige 
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§ 75 

Investering ombyggnation återbruket Deje, 

Deje 5:12 

Diarienummer: KS/2021:200 

Beslut 

1. Ombyggnad av återbrukets lokaler i Deje får påbörjas under hösten 2021 för att 

skapa ändamålsenliga lokaler till verksamheten. 

2. Finansiering sker dels av beviljat investeringsprojekt 41160, Konsum Deje med 

386 000 kr, dels av del av beviljat investeringsprojekt 41151, övriga inv. fastigheter 

med 1,0 miljoner kronor. 

3. Återstående finansiering 2,1 miljoner kronor förslås tas från Kommunstyrelsens 

förfogande för investeringar. 

4. Total kostnad för projektet är 3 486 000 kr.    

Sammanfattning av ärendet 

Forshaga kommun köpte gamla Konsumbutiken i Deje för en tid sedan. I lokalerna finns nu 

ett återbruk och fritidsbanken. Lokalerna behöver byggas om för att kunna utveckla 

verksamheten. Arbetsmiljön förbättras med ny ventilation mm.  

Lokalanpassningsförslaget har tagits fram i samarbete med verksamheten för att säkerställa 

nödvändiga behov och flexibilitet i lokalen.  

Projektet finansieras genom två befintliga investeringsprojekt med sammanlagt 1 386 000 kr. 

Återstående del på 2,1 miljoner kronor föreslås tas från Kommunstyrelsens förfogande för 

investeringar 2021. 

Beslutsunderlag 

Driftchefs Joakim Bååths tjänsteskrivelse 2021-06-24 

Beslut skickas till 

Driftchef Joakim Bååth 

Förvaltningschef David Larsson 

Status 

Avslutas 
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§ 76 

Samverkansavtal Forshaga IF 

Diarienummer: KS/2021:213 

Beslut 

1. notera information kring samverkansavtal med föreningen Forshaga IF. 

2. besluta om ett investeringsstöd på 350 000 kronor till Forshaga IF enligt framtaget 

samverkansavtal med föreningen.  

3. Pengarna tas ur kommunstyrelsens konto 

Sammanfattning av ärende 

Forshaga Kommun har skrivit ett samverkansavtal med Forshaga IF kring verksamhet, 

skötsel och drift av Ängevi IP och ishallen. I avtalet finns en punkt med angående ett 

investeringsstöd till ventilation i omklädningsrum i ishallen på 350 000 kronor. Detta stöd 

gäller endast år 1 i avtalet för föreningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse KS/2021:213, 210819 

Samverkansavtal Forshaga IF, 210819 

Beslut skickas till 

  

Status 

Avslutas 
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§ 77 

Åtgärdsanställningar inom Forshaga 

kommuns verksamheter AME 

Diarienummer: KS/2021:152 

Beslut 

1. Lärande och arbetsnämnden samordnar via Arbetsmarknadsenheten ”en väg in” för 

arbetsmarknadsåtgärder vid kommunens olika verksamheter.  

2. Kommunens olika arbetsplatser ska i första hand möta behovet av praktikplats för de 

invånare som kommunens Arbetsmarknadsenhet har ansvar för   

3. Praktikplatser kopplade till studier och legitimationsyrken beslutas även 

fortsättningsvis av respektive förvaltning  

Sammanfattning av ärende 

Lärande och arbetsnämnden uttrycker i en tjänsteskrivelse 2021-02-15 en vilja och ett 

önskemål kring att få samordna ”en väg in” för arbetsmarknadsåtgärder i kommunens 

verksamheter.   

Målet är att genom Arbetsmarknadsenheten ha en ingång till kommunens olika 

verksamheter och därigenom kunna kontrollera och samordna den totala 

praktikantsituationen. Då kommunen ansvarar för den kategori arbetslösa som står längst 

från arbetsmarknaden är det svårt att finna på lämpliga praktikplatser utanför kommunens 

organisation. Kommunledningen anser därför att tanken är god och att det finns ett behov 

av denna samordning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-12 

Protokollsutdrag LOA §23, 2021-04-13 

Tjänsteskrivelse lärande- och arbetsnämnden, 2021-05-12 

Beslut skickas till 

Lärande- och arbetsnämnden 

Arbetsmarknadsenheten 

Status 

Avslutas 
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§ 78 

Avsiktsförklaring för samarbete i 

Karlstadsregionen 2021 

Diarienummer: KS/2021:189 

Beslut 

1. Godkänna utkast till avsiktsförklaring för samarbete i Karlstadsregionen 

2. Ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att signera avsiktsförklaringen 

Sammanfattning av ärende 

Ett utkast till en uppdaterad avsiktsförklaring för samarbetet i Karlstadsregionen är 

framtagen. Karlstadsregionen omfattas av kommunerna Grums, Forshaga, Hammarö, 

Karlstad och Kil. Syftet med avsiktsförklaringen är att beskriva principerna för samarbetet, 

dels för att skapa en långsiktig grund för samverkan, och dels för att skapa transparens i 

samarbetet utåt. Den 19 maj samlades Karlstadsregionrådet (den politiska styrgruppen för 

samarbetet) där utkastet till avsiktsförklaringen förslogs godkännas av respektive kommun. 

Varje kommun är självstyrande och för att avsiktsförklaringen ska få en verkan behöver den 

antas inom respektive kommuns ordinarie beslutsprocesser. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-17 

Utkast till avsiktsförklaring Karlstadsregionen, 2021-05-04 

Beslut skickas till 

Grums kommun 

Hammarö kommun 

Karlstads kommun 

Kils kommun 

Koordinator, Karlstadsregionen  

Status 

Signeras och avslutas  
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§ 79 

Förslag på ny vigselförrättare 

Diarienummer: KS/2021:250 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Föreslå Länsstyrelsen utse kommunstyrelsens ordförande Per Lawén till ny 

vigselförrättare 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande har visat intresse för att bli vigselförrättare i Forshaga 

kommun med motivering att det finns behov av att ha en i Forshaga tätort. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. Nomineringen skickas till 

Länsstyrelsen för beslut.  

Beslutsunderlag 

E-postmeddelande 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen Värmland 

Status på ärendet 
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§ 80 

Sammanträdestider 2022 

Diarienummer: KS/2021:226 

Beslut 

1. Ärendet återremitteras 

Förslag till beslut på mötet 

Återremittera till förvaltningen för längre tid mellan mötena. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt Per Lawéns förslag till 

beslut. Ordföranden finner att nämnden beslutar så. 

Sammanfattning av ärende 

Kommunstyrelsens och arbetsutskottet ska besluta om mötestider för kommande år. 

Tiderna är anpassade till ekonomiska beslut samt valet och beslut därtill.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning mötestider 2022 

Beslut skickas till 

Kommunikation 

Förvaltningschefer och enhetschefer under kommunstyrelsen 

Sammanställning skickas till förtroendevalda samt publiceras internt/externt 

Status 

Sammanställs och avslutas 
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§ 81 

Delegationsbeslut 

Diarienummer: KS/2021:95 

Beslut 

1. Notera fattade delegeringsbeslut  

Sammanfattning 

Fattade delegeringsbeslut ska redovisas nämnden i upprättad förteckning.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegeringsbeslut 
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§ 82 

Meddelanden och rapporter 

Diarienummer: KS/2021:4, KS/2021:158 

Beslut 

1. Notera redovisade meddelanden och rapporter 

Sammanfattning av ärende 

Följande meddelanden och rapporter har inkommit och bifogas ärendet: 

1. Healthy cities Sverige | WHO, 2021-04-26 

2. Protokoll | Bergslagsbanan, 2021-05-21 

3. Skrivelse bilaga studieförbunden | Studieförbunden i samverkan, 2021-06-14 

4. Försök med mobilt poliskontor | Polismyndigheten, 2021-08-02 

5. Hjälpmedelsnämndens årsredovisning 2020 | Region Värmland, 2021-04-29 

Beslutsunderlag 

Se ovan 

 

Beslut skickas till 

- 

Status 

Redovisas löpande 
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§  

Kommunchefen informerar 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Notera informationen  

Sammanfattning av ärende 

Kommunchefen informerar om aktuella ärenden och händelser i kommunen. Vid 

kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchefen om: 

- Covid- 19 

- Budget 2022 och 2023 

- Kommunsamverkan  

 

 

 

 

 


