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Plats och tid 2021-04-13, Digitalt, klockan 18:30 – 
22:15 

 

Avser paragrafer §31-§45  
Beslutande Beslutande ledamöter 

Per Lawén S 
Maria Norell S 
Thomas Nilsson M 
Jan-Erik Tjärngård SD 
Göran Adrian C 
Gert Björnvall S 
Ulrika Rodin S 
Anders Ljungsten M 
Aakash Budathoki S 
My Funcke V 
Maria Lindquist C 
Marian Gustavsson S 
Anders Norbäck S 
Annie Lindberg M 
Eva Ahlm S 
Lars Oskarsson SD 
Roger Johansson S 
Ira Ljungberg M 
Kenneth Eriksson S 
Therese Andersson S 
Marita Ögren C 
Torbjörn Strömberg V 
Fredrik Erlandsson L 
Lars-Ola Westerlund MP 
Lill Andersson S 
Bertil Hagelin S 
Anneli Bodin S 
Stefan Ögren C 
Per Asplund S 
Tuva Nysaeter M 
Maj Sundholm KD 
Ingrid Holmberg S 
Göran Olsson KB 
Beslutande ersättare 
Annika Jarl Ljungsten M 
Erika Svensson S 
Lars Emilson C 
Ellinor Jönsson SD 

 

Ersättare Ersättare 
Mikael Andersson S 
Lars-Ove Carlsson S 
Myrna Labusan-Jönsson S 
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Esbjörn Lindstedt S 
Maria Wikström C 
Gunnar Sundström L 
Bodil Murås V 
 

Övriga Cornelia Lundgren, kommunsekreterare 
Claes Havimäki, kultur- och fritidschef 
Lena Backlund, ekonomichef 
Torbjörn Falk, kommunchef 
Gunilla Björk, kommunal revisor 
Hans Lindquist, kommunal revisor 

 

Utses att justera Anders Ljungsten(M), Stefan Ögren (C)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2021-04-26    
Underskrifter   

Sekreterare ................................................  
 Cornelia Lundgren  
 

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

 

Ordförande Bertil Hagelin  
 

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

 

…………………………………………………….. 
Justerande Anders Ljungsten (M) Stefan Ögren (C) 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2021-04-13 
Datum för anslags uppsättande 2021-04-28 
Datum för anslags nedtagande 2021-05-20 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
Underskrift 

................................................ 
 Cornelia Lundgren 
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Inledande information om mötets 
genomförande 

Diarienummer: KS/2021:115 

Beslut 
1. Notera informationen 
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Upprop 

Diarienummer:  

Beslut 

1. 33 ordinarie ledamöter, 11 ersättare och 2 revisorer närvarar. Av ersättarna tjänstgör 
4 stycken. Totalt finns 37 röstberättigade på plats.  
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Val av justerare 

Diarienummer:  

Beslut 
1. Välja Stefan Ögren (C) och Anders Ljungsten (M) till justerare av protokollet 
2. Justera protokollet den 26 april 
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Dagordningen fastställs 

Diarienummer:  

Beslut 
1. Lägga till punkt om budgetuppföljning  
2. Lägga till fyllnadsval av 2:a vice ordförande i miljö- och byggnämnden i samma 

punkt som val av ny ledamot 
3. Lägga till punkter avseende Granskningsrapport och revisionsberättelse samt 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder 
4. Dagordningen godkänns med ovan tillägg 
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Anförande av kommunstyrelsens 
ordförande 

Diarienummer:  

Beslut 
1. Notera kommunstyrelsens ordförandes anförande 

 

Anförandet 
Några korta ord ur kommunens verksamhet som löper på i stor omfattning: 

Corona Covid -19 aktuellt läge är en måttlig påverkan i kommunorganisationen.   Vi har nu 
bekräftade fall inom Vård o Omsorg. Vi har testat fler för att bekräfta eventuell smitta. Vi ser inga fall 
av Covid-19 utav de som är vaccinerade. Vaccinationer sker nu av +65, och materialläget är bra. Barn 
och Utbildning har inga nya bekräftade fall. Våra två högstadier har vidtagit åtgärder i form av 
distansundervisning i förebyggande syfte. Sammanfattningsvis så har vi nu en ökad smittspridning 
inom vår organisation. Inom Forshaga kommun har vi nu den högsta smittspridningen sedan 
pandemin startade. 

Remiss regional vägplan Eftersom länstransportplanen är en del av det regionala utvecklingsarbetet 
har vi understrykt vikten av att fortsätta utbyggnaden av V62. I nuvarande plan återfinns utpekade 
vägobjekt V62 Norra Sanna-Dyvelsten-Halla-Tjärnheden som binder ihop Deje-Forshaga-Karlstad. 
Detta är en viktig åtgärd för regional tillväxt och utveckling i Värmland. Vi har också flaggat upp 
Bergslagsbanans betydelse och behovet av en förbättrad tillgänglighet.   

Myggbeslut Regeringen har beslutat att även för 2021 ge oss tillstånd för att bekämpa 
översvämningsmyggor med Vectobac G i Natura 2000 områdena Edeby, Pannkakan och Ådrans 
älvskogar. Tillståndet gäller spridning för hand och från helikopter under perioden maj-augusti 2021. 

Arbetsmiljöverket kommer på besök Syftet med besöket är att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
ska utvecklas, att positiva effekter uppnås och ohälsa och olyckor förebyggs i verksamheten.  
Kommunen är en stor arbetsgivare, med över ettusen medarbetare som gör ett bra arbete för våra 
invånare. Det är Vi förtroendevalda i fullmäktige, styrelsen och nämnder som är yttersta 
representanter för kommunen som arbetsgivare. Det är vi som ger förutsättningarna för 
arbetsmiljöarbetet. Det praktiska arbetsmiljöarbetet är delegerat till tjänstemännen, men ansvaret det 
har vi.  

Beslut om Simhall fas 1, kommunledningskontoret har fått i uppdrag att avsluta fas 1 och därigenom 
framta handlingar, kalkyler, kompletta ritningsunderlag och övriga underlag kopplat till 
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utredningsuppdraget för ny simhall - att finansieringen (3,6 miljoner) för fas 1 tas från 
kommunstyrelsens förfogande 2021. Utredningen bygger på inriktning ny simhall i kommunal regi i 
Deje, ett lagom-alternativ med lite större simbassäng, höj och sänkbar bassäng för undervisning och 
rehab samt ett plaskland för de minsta. Kommunfullmäktige kommer efter utredning att få underlag 
för beslut i frågan.   

Vattenverksinvesteringen Kommunstyrelsen har beslutat att ombyggnad påbörjas med beviljade 
37,7 miljoner kronor och att återstående 5,0 miljoner kronor tas upp i budgetberedningen inför 2022 
vilket medför en totalkostnad på 42,6 miljoner kronor. Reservvattenledningen med pumpstation tas 
upp i budgetberedningen för 2023 alternativt 2024. Byggnaden och övrig infrastruktur var i sämre 
skick än vi trodde som tillsammans med fler säkerhetshöjande åtgärder skapar avvikelserna. 
Projektet betalas via VA-taxan vilket innebär en höjning med 14 % eller 81 kr/månad för ett normalt 
villahushåll, och vi hamnar slutligen sannolikt på en medelnivå i Värmland.  

Organisationsöversynen pågår med analys av nuläge och rekommendationer för framtiden. Nu ska 
förslag börja ta form kring hur tjänstemannaorganisationen ska kunna jobba enhetligare, mer 
resurseffektivt och mindre sårbart. Några delar ur konsultrapporten som kan vara värda att notera: 
Utveckla den strategiska styrningen, arbeta med ett mer processinriktat arbetssätt och stärk den 
gemensamma ledningen. Man nämner också en gemensam process för samhällsplanering och 
fördelar med samordna och organisera resurser inom området.  

Framtidsplan arbetet med att ta fram en gemensam framtidsplan för hur vår kommun ska se ut år 
2040 pågår. Vi tittar på de styrkor som ska värnas, identifierar svagheter och tittar på vad som är 
lämpligt framåt. Planen, när den är färdig, kommer att hjälpa oss förtroendevalda att fatta kloka 
långsiktiga beslut, och minska vårt operativa och mer kortsiktiga förhållningssätt.  

Avslutningsvis några tänkvärda ord jag hörde någonstans: Framtiden är inte förutbestämd, den förändras 
i detta nu. Om Du förutser vad framtiden kan ge för gåvor, lär Du dig sannolikt att göra allt Du kan för att 
göra den ännu bättre! 

 

Tack för ordet! 
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§ 31 

Fyllnadsval ersättare (L) 
kommunstyrelsen 

Diarienummer: KS/2021:98 

Beslut 
1. Välja Fredrik Erlandsson (L) till ny ersättare för Liberalerna i kommunstyrelsen 

 
Sammanfattning av ärende 
Liberalerna har en vakant plats som ersättare i kommunstyrelsen. Fullmäktige ska välja en ny 
ersättare.  

 
Beslutsunderlag 

Nominering av ny ersättare 

 
Beslut skickas till 
Den valda 

Personalkontoret 

 
Status 
Avslutas 
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§ 32 

Notera ny ledamot/ersättare (L) 
kommunfullmäktige 

Diarienummer: KS/2021:98 

Beslut 
1. Notera ny Fredrik Erlandsson (L) till ny ordinarie ledamot i fullmäktige 
2. Notera ny Anita Erlandsson (L) till ny ersättare i fullmäktige 

 
Sammanfattning av ärende 
Maud Jennemo Olsson (L) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot 
i kommunfullmäktige. Ny ersättare (L) i kommunstyrelsen ska väljas av kommunfullmäktige. 
Länsstyrelsen har utsett nuvarande ersättare, Fredrik Erlandsson (L), till ny ledamot och Anita 
Erlandsson (L) till ny ersättare. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut från Länsstyrelsen 

 
Beslut skickas till 
De valda  

Personalkontoret 

Kommunstyrelsen 

 
Status 
Avslutas 
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§ 33 

Notera ny ersättare (S) 
kommunfullmäktige 

Diarienummer: KS/2021:80 

Beslut 
1. Notera Conny Antonsson (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige 

 
Sammanfattning av ärende 
Anette Nilsson (S) har avsagt sig sin plats som ersättare i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen har 
utsett Conny Antonsson till ny ersättare för socialdemokraterna i fullmäktige.  

 
Beslutsunderlag 
Beslut från Länsstyrelsen 

 
Beslut skickas till 
Personalkontoret 

Den valda 

 
Status 
Avslutas 
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§ 34 

Lägesuppdatering simhallsprojektet 

Diarienummer: KS/2019:157 

Beslut 
1. Notera informationen 

 
Sammanfattning av ärende 
Deje simhall är byggd i början av 1970-talet och har idag cirka 39 000 besökare per år. Utredningen 
visar att simhallen är i dåligt skick och att det är kostsamt att renovera den, därav har kommunen 
beslutat att utreda förutsättningarna för en nybyggnation. Samt olika driftsformer för simhallen.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-02-24 

Status 
Behandlas i samband med budget 
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§ 35 

Bokslut och årsredovisning för 2020 
års verksamhet i Forshaga kommun 

Diarienummer: KS/2021:86 

Beslut  
1. Godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2020, innehållande 

förvaltningsberättelse för Forshaga kommun, kommunens redovisning, kommunens 
samlade verksamhet i sammanställd redovisning av kommunkoncernen 
(Kommunen, Kommunala bostadsföretaget Forshagabostäder AB, Forshaga Energi 
AB och Forshaga Fibernät AB) och verksamhetsberättelser för 2020. 

Reservation 
Jan-Erik Tjärngård (SD), Lars Oskarsson (SD), Ellinor Jönsson (SD) 

Förslag till beslut på mötet 
Kommunalrevisor Gunilla Björk och övriga revisorer yrkar att årsredovisningen inte godkänns men 
att nämnderna beviljas ansvarsfrihet. Göran Adrian (C), Per Lawén (S), Thomas Nilsson (M), Gert 
Björnvall (S) och Torbjörn Strömberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Svar ”ja”. Därefter ställs frågan om fullmäktige ska avstyrka förslag till beslut ”ja”. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärende 
Årsredovisning 2020 har tagits fram till arbetsutskottets sammanträde. Det är också 
kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret 2020. Den har utarbetats av 
ekonomikontoret, kommunledningskontoret och personalkontoret i samarbete med kommunens 
förvaltningar, som själva svarar för sina verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse 
PP bokslut/årsredovisning 
Årsredovisning 2020 

 
Beslut skickas till 
Förvaltningschefer 
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§ 36 

Granskningsrapport, 
revisionsberättelse och revisorernas 
redogörelse för 2020 

Diarienummer: KS/2021:134 

Beslut 
1. Notera granskningsrapport, revisionsberättelse för årsbokslut 2020 samt revisorernas 

redogörelse för verksamhetsåret 2020 

 
Sammanfattning 

Kommunrevisorerna har granskat kommunkoncernens årsredovisning och skrivit en 
granskningsrapport och revisionsberättelse. De har också redogjort för verksamhetsåret 2020. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunrevisorernas granskningsrapport 

Revisionsberättelse 2020 

 
Beslut skickas till 

Samtliga bolag och nämnder 

 
Status 

Avslutas 
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§ 37 

Ansvarsfrihet | kommunstyrelsen 
och övriga nämnder | 2020 

Diarienummer: KS/2021:133 

Beslut 

1. kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2020 
2. barn- och utbildningsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2020 
3. lärande- och arbetsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2020 
4. vård- och omsorgsnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2020 
5. valnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2020 
6. Forshaga kommuns ledamöter i Miljö- och byggnämnden (Forshaga och 

Munkfors) beviljas ansvarsfrihet för 2020 
7. Forshaga kommuns ledamöter i Samverkansnämnden (Forshaga och Kil) beviljas 

ansvarsfrihet för 2020 
8. Forshaga kommuns ledamöter i Överförmyndarnämnd i samverkan (Forshaga, 

Grums, Hagfors, Kil och Munkfors) beviljas ansvarsfrihet för 2020 
9. Forshaga kommuns ledamöter i Hjälpmedelsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 

2020 
10. Forshaga kommuns ledamöter Drifts- och servicenämnden beviljas ansvarsfrihet 

för 2020 
11. Forshaga kommuns ledamöter i Krisledningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 

2020 

Jäv 
Ordföranden vid dagens möte föreslår följande ordning vid handläggningen av ärendet: 
Kommunfullmäktige behandlar frågan om ansvarsfrihet år 2020 separat för varje nämnd för att 
undvika jävsituationer för ledamöter i respektive nämnd. Kommunfullmäktiges ledamöter och 
tjänstgörande ersättare deltar enbart i beslut där jäv inte föreligger. Kommunfullmäktige godkänner 
handläggningsordningen. 

 
Sammanfattning 

Kommunrevisorerna i Forshaga kommun har inkommit med revisionsberättelse för 2020. De har 
granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen, nämnderna och genom utsedda 
lekmannarevisorer/revisorer verksamheten i kommunens företag. De avstyrker att kommunens 
årsredovisning för 2020 godkänns med föreslår ändå att fullmäktige beviljar ledamöterna i 
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kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, lärande- och arbetsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, valnämnden samt av Forshaga kommun valda ledamöter i miljö- och 
byggnämnden, samverkansnämnd om IT-frågor, överförmyndarnämnden, drifts- och 
servicenämnden, krisledningsnämnden, samt hjälpmedelsnämnden ansvarsfrihet. 

 
Beslut skickas till  

Barn- och utbildningsnämnden, lärande- och arbetsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, miljö- och 
byggnämnden, överförmyndarnämnden, kommunstyrelsen.  

Samverkansnämnden Kil Forshaga. Hjälpmedelsnämnden. Drifts- och servicenämnden. 
Krisledningsnämnden.  

 
Status 

Avslutas 
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§ 38 

Beslut om över- och underskott 2020 

Diarienummer: KS/2021:88 

Beslut 
1. Godkänna att nämndernas under- och överskott inte överförs till 2021 års budget. 

 
Sammanfattning av ärende 
Enligt kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning behandlas över- och underskott 
som en del i beslut om årsredovisning. 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse 

 
Beslut skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 39 

Investeringar 2020 - slutredovisningar 

Diarienummer: KS/2021:89 

Beslut 
1. Godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt slutförda under år 2020 

motsvarande 1.162 tkr med en total avvikelse om +2.281 tkr 

 
Sammanfattning av ärende 
Beslut om slutredovisade investeringsprojekt tas varje år i samband med behandling av bokslut och 
årsredovisning. 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse  

Ekonomikontorets sammanställning av slutredovisning av fleråriga investeringsprojekt 

 
Beslut skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 40 

Ombudgetering från 2020 till 2021 års 
investering 

Diarienummer: KS/2021:90 

Beslut 
1. godkänna ombudgeteringar från 2020 till 2021 (se bilaga) 
2. summan 27.285 tkr tas från eget kapital 

 
Sammanfattning av ärende 
Beslut om ombudgeteringar investeringsbudget tas varje år i samband med behandling av bokslut 
och årsredovisning. 

 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse 

Ekonomikontorets underlag för ombudgetering från 2020 till 2021 års investeringsbudget 

 
Beslut skickas till 
Ekonomikontoret 
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§ 41 

Budgetuppföljning 

Diarienummer: KS/2021:39 

Beslut 
1. Notera budgetuppföljningen för Forshaga kommun  

 
Sammanfattning 

Oppositionsråd Thomas Nilsson (M) yrkar att punkt om budgetuppföljning tas upp på 
kommunfullmäktiges sammanträde. Ekonomichef informerar om aktuell budgetuppföljning för 
kommunen. 

 
Status 

Uppföljning sker kontinuerligt 
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§ 42 

Revidering reglemente 
kommunstyrelsen 2021 

Diarienummer: KS/2021:113 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha sex ledamöter och sex ersättare. 
2. Ändra kommunstyrelsens reglemente § 42, första stycket andra meningen till 

”arbetsutskottet ska bestå av sex ledamöter och sex ersättare”. 

 
Sammanfattning av ärende 
Ett politiskt initiativ från majoriteten, S och C, har inkommit. Genom detta framgår att 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska utökas från fem ledamöter och fem ersättare, till sex ledamöter 
och sex ersättare. Ändringen kräver en revidering av kommunstyrelsens reglemente, § 42, som 
reglerar utskottet. Ändringen införs i första stycket, andra meningen: ”arbetsutskottet ska bestå av sex 
ledamöter och sex ersättare” som behandlar arbetsutskottets storlek. I övrigt bedöms inga andra 
justeringar som nödvändiga för att tillgodose beslutet. 

 
Beslutsunderlag 
Politiskt initiativ majoriteten 

 
Beslut skickas till 
Kommunledningskontoret 

 
Status 
För verkställighet 
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§ 43 

Svar på interpellation (M) julgåva 
personal 

Diarienummer: KS/2021:96 

Beslut 
1. Behandling av interpellationssvar bordläggs och behandlas på kommande 

fullmäktige 

 
Sammanfattning av ärende 
Moderaterna har genom ledamöterna Ira Ljungberg och Anders Ljungsten lämnat in en interpellation 
som handlar om kommunens julgåva som delades ut till alla anställda inför julen 2020. Julgåvan var 
ett presentkort kopplad till en hemsida med flera valmöjligheter på gåva. Kortet hade ingen koppling 
till kommunen eller det lokala näringslivet. Interpellanterna vill ha svar på följande frågor: 

1. Vem eller på vilken chefsnivå fattade beslut om denna gåva och var man skulle 
kunna handla? 

2. Diskuterades möjligheten till en ”handla hemma”-lösning och i så fall, varför valde 
man inte att göra på det sättet? 

3. På vilket sätt är inköpet av ”presentkort” upphandlat, då det torde lyda under LOU 
eller möjligen någon av de andra lagar och regler som gäller vid offentlig 
upphandling? 

 
Beslutsunderlag 
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Interpellation, 2021-03-08 

 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 

 
Status 
Interpellationen besvaras på kommunfullmäktige i april 
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  24(25) 

§ 44 

Avsägelse och val av ledamot samt 
val av 2:a vice ordförande MBN 

Diarienummer: KS/2021:121 

Beslut 
1. Godkänna Willy Erikssons (C) avsägelse, fr.o.m. 2021-04-30  
2. Välja Gert Björnvall (S) till ny ledamot i miljö- och byggnämnden, fr.o.m. 2021-05-01 
3. Välja Henrik Larsson (M) till ny 2:a vice ordförande, fr.o.m. 2021-05-01 

 
Sammanfattning av ärende 
Willy Eriksson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som förtroendevald i miljö- och byggnämnden. 
Uppdraget upphör gälla den 30 april 2021.  Kommunfullmäktige ska välja en ny ledamot i miljö- och 
byggnämnden att representera centerpartiet.  

 
Beslutsunderlag 

Avsägelse 

 
Beslut skickas till 
De förtroendevalda 

Personalkontoret 

Miljö- och byggnämnden 

 
Status 
Avslutas 
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  25(25) 

§ 45 

Inkomna motioner 

Diarienummer: KS/2021:127, KS/2021:128, KS/2021:129, KS/2021:130 

Beslut 
1. Godkänna att motion om skolskjuts (SD) KS/2021:127 tas upp till behandling och 

remitteras till barn- och utbildningsnämnden. 
2. Godkänna att motion om kostnadsfri influensavaccinering (SD) KS/2021:128 tas upp 

till behandling och remitteras till kommunstyrelsen. 
3. Godkänna att motion om tätortsnära odling (SD) KS/2021:129 tas upp till behandling 

och remitteras till kommunstyrelsen. 
4. Godkänna att motion om cykelpumpstationer (SD) KS/2021:130 tas upp till 

behandling och remitteras till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 

Inkomna motioner tas upp och remitteras till lämplig nämnd. 

 
Beslutsunderlag 

Motion skolskjuts landsbygd (KS/2021:127)  

Motion gratis influensavaccin för personal inom skola och vård och omsorg (KS/2021:128) 

Motion avseende tätortsnära odling (KS/2021:129)  

Motion avseende cykelpumpstationer (KS/2021:130)  

 
Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

 
Status 

Motioner tas upp till behandling  
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