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Plats och tid 2021-03-22, Digitalt, klockan 08:30 – 15:30  

Avser paragrafer §22-§37  

Beslutande Ordinarie 

Per Lawén, Ordförande (S) 

Maria Norell, 1:e vice ordförande (S) 

Göran Adrian, Ledamot (C) 

Thomas Nilsson, Ledamot (M) 

Anders Ljungsten, Ledamot (M) 

 

 

Övriga Övriga 

Claes Havimäki, kultur- och fritidschef, §§ 

31-32 

Cornelia Lundgren, kommunsekreterare 

Joakim Bååth, fastighetschef, §§ 31-32 

Kent Nilsson, projektledare, §§ 31-33  

Lena Backlund, ekonomichef 

Morgan Häggbom, teknisk chef 

Torbjörn Falk, kommunchef 

 

 

Utses att justera Maria Norell  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2021-03-29    

Underskrifter   

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

 Cornelia Lundgren  

 

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

 

Ordförande Per Lawén  

 

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

 

Justerande Maria Norell  
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-03-22 

Datum för anslags 

uppsättande 

2021-03-31 

Datum för anslags 

nedtagande 

2021-04-22 

Förvaringsplats för 

protokollet 

/Eget_Förvaringsplats/ 

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

 Cornelia Lundgren 
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Val av justerare 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Välja Maria Norell att justera protokollet 

2. Justera protokollet den 29 mars 
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§  

Dagordningen fastställs 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Presentation näringslivsanalys utgår då konsulten bokats till fel dag. 

2. Dagordningen godkänns med ovan justering 
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§ 22 

Budgetuppföljning 

Diarienummer: KS/2021:38 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Notera kommunstyrelsens budgetuppföljning/prognos 2021 

 

Sammanfattning av ärende 

Budgetuppföljning och prognos är framtagen för kommunstyrelsens verksamhet budgetåret 

2021 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens budgetuppföljning och prognos för budgetåret 2021 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningschefer kommunstyrelsen 
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§ 23 

Bokslut och årsredovisning för 2020 

års verksamhet i Forshaga kommun 

Diarienummer: KS/2021:86 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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. 

 

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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§ 24 

Kommunledningsstabens och 

Kommunteknik och service 

årsredovisning 2020 

Diarienummer: KS/2021:87 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2020 för kommunledningsstaben och 

för kommunteknik och service 

 

Sammanfattning av ärende 

Årsredovisning för kommunledningsstaben och kommunteknik och service har tagits fram 

till arbetsutskottets sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse 

Kommunledningsstabens årsredovisning 2020 

Kommunteknik och service årsredovisning 2020 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningschefer kommunstyrelsen 
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§ 25 

Beslut om över- och underskott 2020 

Diarienummer: KS/2021:88 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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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§ 26 

Investeringar 2020 - slutredovisningar 

Diarienummer: KS/2021:89 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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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§ 27 

Ombudgetering från 2020 till 2021 års 

investering 

Diarienummer: KS/2021:90 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

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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§ 28 

Rapportering enligt Finanspolicy per 

december 2020 

Diarienummer: KS/2020:291 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Notera rapporteringen enligt finanspolicy per 2020-12-31 

 

Sammanfattning av ärende 

Enligt finanspolicy ska rapporteringen ske i samband med delår och årsbokslut 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Rapportering enligt finanspolicy per 2020-12-31 

 

Beslut skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 29 

Rapportering intern kontroll 2020 

Diarienummer: KS/2021:29 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Notera genomgång av rapportering av intern kontroll 2020 

2. Nämnderna ska inkomma med rapportering av internkontroll till kommunstyrelsen 

senast den 30 april 2021 

 

Sammanfattning av ärende 

Genomgång av rapportering av intern kontroll 2020 görs som underlag för 

kommunstyrelsens utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll.  

 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Rapportering intern kontroll 2020 

 

Beslut skickas till 

Förvaltningar kommunstyrelsen 

Samtliga nämnder 
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§ 30 

Revidering av 

dokumenthanteringsplan för 

kommunstyrelsen 

Diarienummer: KS/2021:54 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. reviderad dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen antas 

2. dokumenthanteringsplan för upphandling antas 

 

Sammanfattning av ärende 

Den 4 juni 2018, § 100, antogs reviderad dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen. 

Dokumenthanteringsplanerna för kommunens myndigheter och bolag ska revideras med 

jämna mellanrum. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för kommunarkivet samt utövar tillsyn 

över hur kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildning och 

arkivvård. Varje nämnd ska ha en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen 

redovisar vilka handlingar som förekommer inom en nämnd samt hur de ska hanteras. I 

denna finns bland annat föreskrifter för bevarande och gallring av handlingar samt ger en 

överblick av informationsflödet och underlättar planeringen av administrativa rutiner. 

Dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen har reviderats i de delar som gäller 

personkontoret, GDPR-administration, säkerhetsskyddsklassade handlingar, kultur- och 

fritid samt näringsliv. Med anledning av samarbete med Kil gällande upphandling, har de 

delar som gäller upphandling plockats ur dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen 

och bildat en egen dokumenthanteringsplan. Denna har modifierats, så att den stämmer 

överens med den som finns för Kils kommun. 

Beslutsunderlag 

Reviderad dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen. 

Dokumenthanteringsplan för upphandling. 

Arkivarie AnnKatrien Janssons tjänsteskrivelse, 2021-02-05 



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

PROTOKOLL 

2021-03-22 
 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  14(23) 

 

Beslut skickas till 

Arkivarie AnnKatrien Jansson 

Förvaltningschefer inom kommunstyrelsen 

Upphandlingsenheten 

 

Status 

Avslutas 
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§ 31 

Informationsärende angående 

investering på kommunal badplats. 

Diarienummer: KS/2021:94 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. notera informationen om tillgänglighetsanpassningar av kommunala badplatser 

 

Sammanfattning av ärende 

Under våren 2021 skall kommunen tillgänglighetsanpassa en av kommunens badplatser.  

Kostnaden för att tillgänglighetsanpassa en av kommunens badplatser är mellan 300-500 000 

kronor. Markarbete i och ovan vatten samt utrustningen på WC gör att kostnaden inte exakt 

kan fastslås. Pengarna tas ifrån 2021 års investeringsbudget för upprustning av ändamålet.  

 

Beslut skickas till 

Claes Havimäki, Kommunledningsstaben. 

Anna Olin, Kommunledningsstaben.  

Joakim Bååth, Kommunteknik och service. 

Mikael Olofsson, Kommunteknik och service. 

Hanna Risberg, Miljö och bygg. 

Nicole Nelson Nyrén, Kommunledningsstaben.  

 

Status 

Investeringen beräknas att vara klar under juni månad 2021.  
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§ 32 

Fortsatt utredning av simhall i Deje 

Diarienummer: KS/2019:157 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. att besluta ge kommunledningskontoret i uppdrag att avsluta fas 1 och därigenom 

framta handlingar, kalkyler, kompletta ritningsunderlag och övriga underlag 

kopplat till utredningsuppdraget för ny simhall 

2. att finansieringen (3,6 miljoner) för fas 1 tas från kommunstyrelsens förfogande 2021. 

3. att ställa sig bakom alternativ 1, Att bygga ny simhall i kommunal regi under 

förutsättningar att beslut fattas av kommunfullmäktige om ny simhall i Deje. 

4. att besluta ge kommunledningskontoret i uppdrag att fortsatt utreda för- och 

nackdelar avseende drift av simhall i egen regi alternativt drift i egen bolagsform 

 

Sammanfattning av ärende 

Utredningen beskriver fyra varianter på alternativa bygg och driftformer av en ny simhall.  

- Att bygga och driva ny simhall i kommunal regi. 

- Att bygga och driva ny simhall i privat regi. 

- Att bygga en ny simhall i kommunal regi och drift i privat regi. 

- Att bygga och driva ny simhall i kommunalt bolag 

Utredningen beskriver också vad Fas 1 innebär, vad kostanden kan bli samt hur samverkan 

kan se ut med näringsliv och föreningsliv.  

Avslutningsvis beskrivs en tidsplan för fas 1 samt fas 2.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-02-24 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

 

Beslut skickas till 

Kultur och fritid 

Kommunteknik och service 

Kommunchef 

 

Status 

Uppföljning 2021-12- 21  
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§ 33 

Ombyggnad Forshaga vattenverk 

Diarienummer: KS/2020:330 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. att ombyggnad Forshaga vattenverk får påbörjas med beviljade 37,7 miljoner kronor 

2. att återstående 5,0 miljoner kronor tas upp i budgetberedningen inför 2022 vilket 

medför en totalkostnad på 42,6 miljoner kronor 

3. att reservvattenledningen med pumpstation tas upp i budgetberedningen för 2023 

alt. 2024 med en beräknad kostnad på 15-19 miljoner kronor 

4. Projektet finansieras helt via VA-taxan vilket innebär en höjning med  

14 % eller 81 kr/månad för ett normalt villahushåll 

 

Sammanfattning av ärende 

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

utföra en fas 1 för ombyggnad av vattenverket i Forshaga. Vi har nu kommit fram till ett 

förslag tillsammans med vår strategiska Partner Byggdialog och de utsedda under-

entreprenörerna.  

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

sig att en ombyggnad är mycket behövlig. Detta både för att utföra eftersatt underhåll och 

att höja kapaciteten i vattenverket. En ombyggnad medför också att vi höjer säkerheten i 

råvattenintaget, vattenverket samt genom en reservvattentäkt.  

Kostnader togs fram våren 2020 men under projekteringen så har det tillkommit olika 

fördyrade kostnader. Det får inte bli ett haveri på vattenverket, möjligen några få timmar 

men som det är idag ”så är det mycket sårbart”. Ett exempel är el-centralen som nu finns i 

källaren. Skulle ett vattenledningsrör brista så skulle källaren fyllas med vatten och el-

centralen slås ut. Det får följden att vatten inte kan produceras och det slår även ut 

reservkraftverk. En sådan händelse innebär att vattenförsörjningen till Forshaga och Deje 

slås ut i flera veckor. Detta får inte ske.  

Vi har också tittat på säkerheten kring vattenförsörjningen eftersom dricksvatten är klassat 

som livsmedel. Detta innebär att vi måste titta på säkerheten både byggnadstekniskt och 

produktionsmässigt samt arbetsmiljömässigt. Vi behöver skapa regler där vi bestämmer 

vilka som har tillträde till lokalerna och hur man uppför sig. Ingen information får spridas 

utanför vattenverket. Vi kommer att sekretessbelägga många ritningar och dokument. De får 
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inte komma i händerna på någon som vill sabotera vårt vattenverk med dess 

vattenproduktion. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunteknik och services tjänsteskrivelse, 2021-03-10 

 

Beslut skickas till 

Kent Nilsson, Kommunteknik och service 
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§ 34 

Remiss: Revidering av 

länstransportplan för Värmland 

Diarienummer: KS/2021:57 

Beslut 

1. Uppdra kommunstyrelsens ordförande Per Lawén i samråd med teknisk chef svara 

på remissen 

Sammanfattning av ärendet 

Region Värmland är regional planupprättare, vilket innebär att de tar fram en regional 

transportplan (ofta kallad länsplan eller länstransportplan) för Värmlands län. I juni 2020 

inleddes processen med revidering av nationell plan för transportinfrastruktur med 

regeringens uppdrag till Trafikverket att ta fram ett inriktingsunderlag.  

Framtagande av ny nationell plan samt länsplan för Värmland kommer huvudsakligen ske 

under våren och sommaren 2021. En viktig del i arbetet är att samla in synpunkter från 

berörda aktörer. Normalt har detta skett vid fysiska möten, med anledning av situationen 

med Covid-19 har regionen valt att istället be om skriftliga inspel från kommunen i det 

inledande skedet. Sista svarsdag på underlaget är den 31 mars 2021. 

Beslutsunderlag 

Samrådsunderlag-revidering av länstransportplan för Värmland 

Dialog inför revidering av regional transportplan för Värmland 

Följebrev 

Beslut skickas till 

Region Värmland kollektivtrafik 

Status 

Avslutas  
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§ 35 

Delegationsbeslut 

Diarienummer: KS/2021:95 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Notera delegeringsbeslut enligt förteckning dec 2020- mars 2021 

 

Sammanfattning av ärende 

Fattade delegeringsbeslut ska redovisas nämnd.  

 

Beslutsunderlag 

Delegeringsbeslut gjorda under perioden dec 2020-mars 2021 

 

 

Status 

Delegeringsbeslut redovisas löpande 
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§ 36 

Revidering reglemente 

kommunstyrelsen 2021 

Diarienummer: KS/2021:113 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

1. Ändra kommunstyrelsens reglemente avseende antal ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Från 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare till 6 

ordinarie ledamöter och 6 ersättare 

 

Sammanfattning av ärende 

Ett politiskt initiativ från majoriteten har inkommit till kommunledningskontoret avseende 

en utökning av antal ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott från fem ordinarie 

ledamöter och ersättare, till sex ordinarie ledamöter och ersättare.  

 

Beslutsunderlag 

Politiskt initiativ majoriteten 

 

Beslut skickas till 

Kommunledningskontoret 

Ekonomikontoret 

 

Status 

Fullmäktige 
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§ 37 

Meddelanden och rapporter 

Diarienummer: KS/2021:4 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Notera inkomna meddelanden och rapporter  

 

Sammanfattning av ärende 

Följande meddelanden och rapporter har inkommit och bifogas ärendet: 

1. Region Värmland: Svar på remiss om inriktningsunderlag inför 

transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037  

2. Länsstyrelsen: minnesanteckningar Regional Samverkanskonferens covid 2021-02-16 

3. Länsstyrelsen: Nuläge och förmågeutveckling krisberedskap i Värmland 

4. Region Värmland Kollektivtrafik: Dialogbrev Kommun 2021-03-08 

5. Region Värmland: minnesanteckningar Regional Samverkanskonferens covid 2021-

03-02 

 

Beslutsunderlag 

Se ovan 
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Kommunchefen informerar 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Notera informationen om  

a. Fastighetsnära avfallsinsamling och samverkan inom Karlstadsregionen 

b. Myggbekämpning  

 

Sammanfattning 

Kommunchefen informerar om aktuella ämnen och händelser i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


