
KOMMUNFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL
2021-09-07

1(31)

Plats och tid 2021-09-07, Forshaga lärcenter/digitalt, 
klockan 18:30 – 21:00

Avser paragrafer §67-§84
Beslutande Ledamöter

Bertil Hagelin (S), ordförande
Göran Adrian (C)
Thomas Nilsson (M), nv. t.o.m. § 78
Maria Norell (S)
Aakash Budathoki (S)
Gert Björnvall (S)
Anders Ljungsten (M)
Ulrika Rodin (S)
Kenneth Eriksson (S)
Lill Andersson (S)
Torbjörn Strömberg (V)
Anneli Bodin (S) 
Jan-Erik Tjärngård (SD)
Anders Norbäck (S)
Annie Lindberg (M)
Eva Ahlm (S)
Sten Myreback (C)
Roger Johansson (S)
Lennart Johansson (SD), nv. t.o.m. § 69
Therese Andersson (S)
Marita Ögren (C)
Lars-Ola Westerlund (MP)
Maj Sundholm (KD)
Ingrid Holmberg (S)
Göran Olsson (KB)
Marian Gustavsson (S)
Per Lawén (S)
Fredrik Erlandsson (L)
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Beslutande ersättare
Henrik Larsson (M)
Maria Wikström (C)
Lars-Göran Carlsson (C)
Leif Forsberg (KD)
Bodil Murås (V)
Sven-Erik Persson (S)
Ingrid Forssten (S)
Jonas Chongera (SD)
Ellinor Jönsson (SD), nv. t.o.m. § 69

Ersättare Ersättare
Myrna Labusan-Jönsson (S)
Esbjörn Lindstedt (S)
Lars-Ove Carlsson (S)
Gunnar Sundström (L)
Agnetha Gustafsson (V)

Övriga Cornelia Lundgren, kommunsekreterare
Lena Backlund, ekonomichef
Torbjörn Falk, kommunchef 
Victoria Göthberg, utvecklingsledare §69
Gunilla Björk, revisor
Lars Ericsson, revisor

Utses att justera Maria Norell (S)
Torbjörn Strömberg (V)

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2021-09-16  
Underskrifter Protokollet signeras digitalt. Elektroniska 

underskrifter redovisas på sista sidan av 
protokollet samt noteras på respektive sida. 

Sekreterare Cornelia Lundgren

Ordförande Bertil Hagelin (S)
Justerande Maria Norell (S) Torbjörn Strömberg (V)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-09-07
Datum för anslags 
uppsättande

2021-09-17

Datum för anslags 
nedtagande

2021-10-09

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
………………………………. 
Cornelia Lundgren

Comfact Signature Referensnummer: 19830SE



KOMMUNFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL
2021-09-07

Justerat Utdragsbestyrkt

4(31)

Upprop
Diarienummer: 

Beslut
1. Upprop genomförs

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde närvarar 28 ordinarie ledamöter, 14 ersättare varav 
9 är beslutande.
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Val av justerare
Diarienummer: 

Beslut
1. Välja Torbjörn Strömberg (V) och Maria Norell (S) till justerare
2. Justera protokollet den 15 september
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Dagordningen fastställs
Diarienummer: 

Beslut
1. Punkt 11, samverkansavtal Forshaga IF dnr. KS/2021:213, är beslutad i 

kommunstyrelsen och utgår därmed.
2. Dagordningen fastställs med ovan förändring
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Diarienummer: 

Beslut
1. Notera kommunstyrelsens ordförandes tal

 Några korta ord ur kommunens verksamhet

Sommaren var lugn ur ett kommunalt perspektiv. Våra verksamheter rullade på samtidigt 
som välförtjänta semestrar togs ut. Det varma och soliga vädret medförde inga stora 
störningar, förutom bevattningsförbudet, som med lite tur var det sista året vi drabbas av 
det. Byggnationen är just nu i full gång av vårt nya vattenreningsverk. 

Under sommaren var det ibland lite busliv på en del ställen, som vi jobbar med på lite olika 
sätt. Vi upprättar tillsammans med polisen medborgarlöften om att vi tillsammans ska 
arbeta för ett tryggt och säkert samhälle och öka polisens synlighet. Nu införs därför ett 
mobilt poliskontor på försök varje vecka som gör polisen mer tillgänglig i samhället. Där ska 
invånarna till exempel kunna göra anmälningar eller lämna tips. 

Vi har också en del diskussioner omkring trafiksäkerhet och att hastighetsgränser inte 
respekteras. Vi har tillsatt ett uppdrag se över åtgärder för bättre trafiksäkerhet i våra 
tätorter och redan denna vecka kör vi i gång med arbeten på Älvdalsvägen utanför ICA. Ett 
gammalt önskemål är någon form av fartdämpning i Deje centrum. Nu gör vi den 
längsgående korttidsparkeringen 2,5 meter ut i gatan med refuger. Även från andra hållet 
blir det avsmalning av vägen från 8,0 meter till 5,5 meter. Att våra centrumytor har en lugn 
trafikmiljö är viktigt. Vi passar även på att måla upp fler parkeringsplatser i centrum.  

Pandemiläget har förbättrats under sommaren och de senaste veckorna har vi endast haft en 
handfull fall. Inom Vård och Omsorg är läget stabilt. Inga fall. Vaccination pågår av 
åldersgruppen 16-18 år och äldre inom Regionen. Vi har nått 90% som fått dos 1 och 75% 
som fått båda doserna. Materialläget är bra. Barn och utbildning har fått några konstaterade 
fall inom grundskolan. Distansundervisning sker i en del fall som förebyggande åtgärd. 
Idag fattades också beslut om att ta bort rådet om hemarbete fr.om 29:e september, och en 
rad andra lättnader.

Myggsäsongen blev bra och Nedab hjälpte till med en större bekämpning med lyckat 
resultat. Vi tackar de inblandade för deras engagemang i denna fråga och att våra invånare 
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slipper stickmyggans framfart. Idag har vi fått beslut från Naturvårdsverket där de tilldelar 
oss 1,1 Miljoner kr för myggbekämpningskostnader.

Vår kommun är attraktiv på många olika sätt. De första sex månaderna ökade vi med över 
30 invånare, samtidigt har vi också bara i sommar reserverat ytterligare ett tio-tal 
kommunala tomter på Tjärnheden, Visterud och Bengtsbol/Enåsen. Vårt bestånd är snart 
slut och vi har givit ett uppdrag att förvärva mer mark i Skived. Vi för också en dialog med 
mäklare om intresse för Centrumhuset i Deje. Kommunen har också haft digitala dialoger 
med intresserade omkring förslaget på ny översiktsplan. Positiva och bra möten där jag 
uppfattar att vi fångat det viktigaste i vår översiktsplan som snart kommer tillbaka till 
Kommunfullmäktige för behandling.

Vi har också under perioden haft många trevliga besök i kommunen. Ett bör nämnas särskilt 
då vid hade ett digitalt besök av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. Under samtalet 
berättade vi om det omfattande arbete som Forshaga kommun genomfört under pandemin, 
och vi lyfte särskilt kommunens medarbetare. Kronprinsesseparet var mycket intresserade 
av pandemins inverkan på vårt samhälle, våra barn, allmänheten, vårt näringsliv, våra 
anställda och kommunen på olika sätt. Jag framhöll de fina insatser som gjorts av vår 
personal, civilsamhället, regionen och staten – och så bra det fungerar när alla hjälps åt. Jag 
hann också informera om kommunens arbete med att stärka den lokala demokratin, och om 
satsningen att utnämna Forshaga till MR-kommun.

Vi gillar att veta vad våra invånare tycker och därför genomför vi nu en ny 
medborgarundersökning. Ett tusen slumpvis utvalda invånare kommer i oktober att få 
möjlighet att svara, via webbformulär eller pappersenkät. Vi är en av 161 kommuner som 
genomför undersökningen, så det kommer att finnas många möjligheter till jämförelser med 
andra.

Kommunen har beslutat teckna ny avsiktsförklaring med KBR, dvs det samarbete Forshaga 
har tillsammans med Hammarö, Karlstad, Grums och Kil. Jag kommer att signera den 23:e 
september, som då blir startdatum för den fortsatta utvecklingen.

Vi passar på att glädjas i det faktum att finalisterna till Värmlands Turismpris 2021 har 
utsetts. Av tre finalister är nämligen två nominerade från vår kommun. innovativ utveckling 
av besöksnäringen, företaget utvecklar en hållbar verksamhet och sprider kunskap och att 
företaget under Coronapandemin lyckats vända de negativa konsekvenserna till något som 
utvecklat verksamheten framåt. De tre finalisterna är Gamla Kraftstationen i Deje, Happie 
Camp och Kungskvarnen i Borgvik som alla tre uppfyllt bedömningskriterierna samt 
påvisat innovationskraft och positiv utveckling trots en svår tid med rådande pandemi. Nu 
håller vi tummarna för fortsättningen!.  
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Investeringstakten i vägnätet fortsätter. En ny bro byggs av Trafikverket över Västra Örtens 
utlopp längs väg 752. Arbetet med att riva den gamla bron och bygga en ny nära det tidigare 
broläget beräknas pågå fram till sommaren 2022. Den nuvarande bron har för låg bärighet, 
vilket har varit ett problem då väg 752 mellan Mölnbacka och riksväg 63 har ansetts viktig 
för det lokala näringslivet. Investeringarna i väg 62 är för vägplanerna i etapp ett Norra 
Sanna-Dyvelsten och etapp två Dyvelsten-Norra infarten Forshaga är nu fastställda och har 
vunnit laga kraft. Bygghandlingar tas nu fram och i Norra Dyvelsten planeras för att gräva 
ur en yta för att göra om slänten mot vägen. 

Vi har också fått statlig medfinansiering till Gång- och cykelväg till Sisugården i Forshaga, 
genom beslut av trafikverket. 

Slutligen kan vi informera att vi är med i ett försök på klimatförättrad asfalt där vi lagt en 
sträcka på Bråtvägen med Lignin som bindningsmedel. Bra att vi kan gå framåt och att vi 
kan använda oss av de rika förädlingar som våra skogar ger, så att vi också slipper vara så 
importberoende.

Tack för ordet!
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§ 67

Avsägelse revisor
Diarienummer: KS/2021:246

Beslut
1. Godkänna Alf Anderssons avsägelse som kommunal revisor
2. Välja Raul Sandin till ny kommunal revisor

Sammanfattning av ärende
Alf Andersson har avsagt sig sitt uppdrag som revisor i kommunrevisionen. Fullmäktige 
ska välja en ny revisor efter förslag från valberedningen. 

Beslutsunderlag
Avsägelse

Beslut skickas till
Personalkontoret
Den förtroendevalda
Ordföranden för kommunrevisionen
PWC

Status
Avslutas
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§ 68

Avsägelse (M) fullmäktige, barn- och 
utbildningsnämnden, valnämnden
Diarienummer: KS/2021:271

Beslut
1. Godkänna Ira Ljungbergs (M) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
2. Begära ny räkning hos Länsstyrelsen
3. Godkänna Ira Ljungbergs (M) avsägelse som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden och valnämnden
4. Välja Dominic Szabady (M) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden
5. Välja Dominic Szabady (M) till ny ledamot i valnämnden 

Sammanfattning av ärende
Ira Ljungberg (M) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, barn- 
och utbildningsnämnden och valnämnd. Ny räkning avseende ledamot i 
kommunfullmäktige ska begäras hos Länsstyrelsen. Kommunfullmäktige ska utse ny 
ledamot till barn- och utbildningsnämnden och valnämnden. Valberedningen föreslår 
Dominic Szabady till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden och valnämnden. 

Beslutsunderlag
Avsägelse, 2021-08-27

Beslut skickas till
Länsstyrelsen Värmland
Personalkontoret
Den förtroendevalda
Barn- och utbildningsnämnden
Valnämnden

Status
Avslutas efter ny ersättare har utsetts.
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§ 69

Utbildning med workshop kring mänskliga 
rättigheter
Diarienummer: KS/2021:40

Beslut
1. Notera information och genomförd workshop på temat mänskliga rättigheter
2. Den som vill i fullmäktigeförsamlingen signerar dokumentet Avsiktsförklaring 

demokrati och mänskliga rättigheter som skickats ut i förväg

Sammanfattning av ärende

Forshaga kommun tar steg framåt i arbetet mot utnämning av kommunen som så kallad 
MR-kommun (mänskliga rättigheter). Det finns inga kriterier eller diplom för ett 
utnämnande. Grundläggande är ett systematiskt arbete för att främja, skydda och tillgodose 
allas mänskliga rättigheter. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har samlat ett antal 
punkter som man behöver arbeta med. De är som följer:

- Stärka kunskapen och medvetenheten
- Införliva MR i riktlinjer, rutiner och aktiviteter
- Involvera
- Synliggöra dilemman och konflikter
- Följa upp och kommunicera resultat
- Säkerställa MR i kommunala kontrakt och andra rättsliga avtal

Utöver ett systematiskt arbete utifrån principerna bakom mänskliga rättigheter, vilka byggs 
in i ordinarie kvalitetsledningsarbete, är det viktigt att vi alltid har med oss kommunens fyra 
olika aktörskap inom grunduppdraget. Vi har uppdrag som både samhällsaktör, 
välfärdsaktör, demokratiaktör och arbetsgivaraktör.

I gruppsamtalen sker en dialog om ledamöternas olika förväntningar på våra verksamheter 
och på varandra i en MR-kommun. Kommunstyrelsens ordförande avslutar gruppsamtalen 
och övergår till signering av en avsiktsförklaring kring demokrati och mänskliga rättigheter 
för KF-ledamöter i Forshaga kommun.
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Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-06-09
Avsiktsförklaring demokrati och mänskliga rättigheter, 2021-06-17

Beslut skickas till
Kommunledningskontoret

Status
Avslutas
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§ 70

Budgetuppföljning Forshaga kommun 2021
Diarienummer: KS/2021:39

Beslut
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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§ 71

Äskande 4,1 miljoner barn- och 
utbildningsnämnden
Diarienummer: KS/2021:167

Beslut
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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§ 72

Partistödsredovisning och beslut om 
utbetalning av partistöd
Diarienummer: KS/2021:180

Beslut
1. samtliga partier i kommunfullmäktige tilldelas partistöd. Dessa är Centerpartiet, 

Kommunens Bästa, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Miljöpartiet, 
Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet 

Förslag till beslut på mötet
Kommunfullmäktiges ordförande, Bertil Hagelin (S) yrkar tillsammans med presidiet att 
samtliga partier i fullmäktige ska tilldelas partistöd.

Sammanfattning av ärende
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 18 december 2018 antogs arvodesreglemente 
och regler för partistöd. Kommunallagen gör gällande att partierna ska redovisa hur det 
kommunala partistödet använts. Reglerna är till för att skapa en insyn och öppenhet. 

Redovisningsperioden avser 1 januari till 31 december 2020 och ska redovisas till 
kommunfullmäktige inom sex månader året efter, d.v.s. innan den 30 juni 2021. 
Kommunfullmäktige har beslutat att om redovisning inte inkommit senast den 30 juni 2021 
så ska partistöd inte utbetalas för kommande år. I år har kompletta redovisningar inkommit 
inom utsatt tid från Centerpartiet, Kommunens Bästa, Kristdemokraterna, Liberalerna, 
Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
Redovisning från Miljöpartiet har inkommit en dag sent. 

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-12
Brev och instruktion om partistöd, 2021-06-07
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Beslut skickas till
Kommunledningskontoret
Samtliga partier i kommunfullmäktige
Ekonomikontoret (utanordning för utbetalning)

Status
Avslutas
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§ 73

Årsredovisning Räddningstjänsten 
Karlstadsregionen
Diarienummer: KS/2021:119

Beslut
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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§ 74

Årsredovisning och revisionsrapport 
Klarälvdalens samordningsförbund 2020
Diarienummer: KS/2021:154

Beslut
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), Marian Gustavsson (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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§ 75

Grön infrastrukturplan 2021
Diarienummer: KS/2021:92

Beslut
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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§ 76

Ställningstagande | Forshagabostäder AB | 
tänkt byggnation Åsmyren | 2021
Diarienummer: KS/2021:215

Beslut
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 

Jäv
Annie Lindberg (M) anmäler jäv

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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§ 77

Svar på motion | SD | aktivt ansöka till 
Försvarsmaktens upphandlingar
Diarienummer: KS/2020:234

Beslut
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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§ 78

Svar på motion | SD | inför GPS i 
kommunens bilar
Diarienummer: KS/2020:200

Beslut
1. Bifalla motionen

Reservation
Torbjörn Strömberg (V) och Bodil Murås (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Förslag till beslut på mötet
Torbjörn Strömberg (V) yrkar avslag till motionen med motivering att det är en 
arbetsmiljöfråga som ska hanteras av förvaltningarna. Jan-Erik Tjärngård (SD) och Per 
Lawén (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen ska besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag om att bifalla motionen. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige 
ska besluta enligt Torbjörn Strömbergs (V) yrkande om avslag. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige har beslutat 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 
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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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§ 79

Svar på motion | SD | tillfälligt sänka 
partistöd
Diarienummer: KS/2020:262

Beslut
1. motionen avslås

Förslag till beslut på mötet
Jan-Erik Tjärngård (SD) yrkar bifall till motionen. Per Lawén (S) yrkar avslag på motionen. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Ordföranden ställer därefter frågan om kommunfullmäktige ska besluta 
enligt Jan-Erik Tjärngårds (SD) yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige har 
beslutat avslå motionen. 

Votering begärs och verkställs. Se bilaga 1 för voteringslista.

 32 ledamöter röstar för kommunstyrelsens förslag till beslut (avslag)
 2 ledamöter röstar för Jan-Erik Tjängårds (SD) förslag till beslut (bifall)

Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutar avslå motionen. 

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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§ 80

Revision: granskning av
internkontroll i hantering av 
leverantörsregister/-utbetalningar 2021
Diarienummer: KS/2021:159

Beslut
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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§ 81

Revision: granskning av psykisk ohälsa bland 
äldre
Diarienummer: KS/2019:223

Beslut
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 samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre Forshaga kommun, 
2020-12-11
Granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre Region Värmland och de 
värmländska 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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§ 82

Förslag på ny vigselförrättare
Diarienummer: KS/2021:250

Beslut
1. Föreslå Länsstyrelsen utse kommunstyrelsens ordförande Per Lawén till ny 

vigselförrättare

Jäv

Per Lawén 

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

Comfact Signature Referensnummer: 19830SE



KOMMUNFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL
2021-09-07

Justerat Utdragsbestyrkt

29(31)

§ 83

Motion för behandling (L) Satsa på Deje
Diarienummer: KS/2021:278

Beslut
1. Motionen tas upp till behandling
2. Motionen remitteras till Forshagabostäder AB

Sammanfattning av ärende
Liberalerna har genom ledamot Fredrik Erlandsson lämnat in en motion med följande att-
satser:

1. Uppdra åt FABO att förvärva och riva det nuvarande centrumhuset samt
2. Uppdra åt FABO att utarbeta ett förslag till nybyggnation med inriktning på äldre 

Dejebor som söker alternativ till sina villor

Beslutsunderlag
Motion, 2021-08-31

Beslut skickas till
Forshagabostäder AB
Kommunstyrelsen

Status
Motionen ska behandlas inom ett år 
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§ 84

Motioner för behandling
Diarienummer: KS/2021:296

Beslut
1. Motionen tas upp till behandling
2. Motionen remitteras till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärende

Moderaterna har genom ledamot Thomas Nilsson (M) lämnat in en motion ”Ägardirektiv 
FABO” med följande attsats:

- Att ägardirektiven till FABO (Forshaga bostäder AB) tas fram som ålägger FABO att 
bygga flerfamiljshus i Deje

Beslutsunderlag
Motion, 2021-09-06

Beslut skickas till
Kommunledningskontoret 

Status på ärendet
Besvaras inom ett år
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Bilaga 1, voteringslista ärende svar på motion (SD), tillfälligt sänkta partistöd, 
dnr. KS/2020:262, KF § 79
LEDAMÖTER Ja Nej ERSÄTTARE Ja Nej Tjä

1 Per Lawén S Ja M
2 Maria Norell S Ja Henrik Larsson, Ersättare   (M) Ja x
3 Thomas Nilsson M - - Jennie Skogman, Ersättare (M)
4 Jan-Erik Tjärngård SD Nej Karin Andersson, Ersättare (M)
5 Göran Adrian C Ja S
6 Gert Björnvall S Ja Sven-Erik Persson, Ersättare   (S) Ja x
7 Ulrika Rodin S Ja Ingrid Forssten, Ersättare   (S) Ja X
8 Anders Ljungsten M Ja Erika Svensson, Ersättare   (S)
9 Aakash Budathoki S Ja Stig Björk, Ersättare   (S)
10 My Funcke V - - Myrna Labusan-Jönsson, Ersättare   (S)
11 Rickard Karlsson SD - - Mikael Andersson, Ersättare   (S) 
12 Maria Lindquist C - - Esbjörn Lindstedt, ersättare   (S)
13 Marian Gustavsson S Ja Lars-Ove Carlsson, Ersättare   (S)
14 Anders Norbäck S Ja Conny Antonsson, Ersättare   (S)
15 Magnus Sundholm KD - - C
16 Peter Lingman KB - - Lars Emilson, Ersättare   (C)
17 Annie Lindberg M Ja Maria Wikström, Ersättare   (C) Ja X
18 Eva Ahlm S Ja Lars-Göran Carlsson, Ersättare   (C) Ja X
19 Lars Oskarsson SD - - L
20 Sten Myreback C Ja Gunnar Sundström, Ersättare   (L)
21 Roger Johansson S Ja Anita Erlandsson, Ersättare   (L)
22 Maria Hedlund Olsson S - - KD
23 Vakant M - - Leif Forsberg, Ersättare   (KD) Ja X
24 Kenneth Eriksson S Ja Zabrina Örnborg, Ersättare   (KD)
25 Lennart Johansson SD - - V
26 Therese Andersson S Ja Bodil Murås, Ersättare   (V) Ja X
27 Marita Ögren, C Ja Agnetha Gustafsson, Ersättare   (V)
28 Torbjörn Strömberg V Ja MP 
29 Fredrik Erlandsson L Ja Håkan Adolfsson, Ersättare   (MP)
30 Lars-Ola Westerlund, MP Ja Lars Andersson, Ersättare   (MP)
31 Lill Andersson S Ja KB
32 Anna Maria Andersson M - - Åsa Gullberg Iderström, Ersättare   
33 Bertil Hagelin S Ja Magnus Heikenberg, Ersättare   (KB)
34 Thomas Rindestrand SD - - SD
35 Anneli Bodin S Ja Ellinor Jönsson, Ersättare   (SD)
36 Stefan Ögren C - - Jonas Chongera, Ersättare   (SD) Nej x
37 Per Asplund S - - Maritha Myrén, Ersättare (SD)
38 Jennie Op De Weegh M - -
39 Maj Sundholm, KD Ja
40 Ingrid Holmberg, S Ja
41 Göran Olsson KB Ja
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