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Plats och tid 2021-02-02, Digitalt, klockan 18:30 – 22:00  

Avser paragrafer § 1-§15  

Beslutande Ordinarie 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, § 1- § 11 

Anders Norbäck S 

Annie Lindberg M 

Eva Ahlm S 

Lars Oskarsson SD 

Sten Myreback C 

Roger Johansson S 

Ira Ljungberg M 

Kenneth Eriksson S  

Therese Andersson S 

 

Marita Ögren C 

Torbjörn Strömberg V 

Lars-Ola Westerlund MP 

Lill Andersson S, § 1- § 10 

Bertil Hagelin S 

Anneli Bodin S 

Stefan Ögren C 

Per Asplund  S 

Maj Sundholm KD 

Ingrid Holmberg S 

Göran Olsson KB 

 

Tjänstgörande ersättare 

Annika Jarl Ljungsten M 

Henrik Larsson M 

Sven-Erik Persson S 

Ingrid Forssten S, § 12- § 15 

Erika Svensson S, § 12- § 15 

Fredrik Erlandsson  L 

Åsa Gullberg Iderström KB  

Jonas Chongera SD, § 1- § 12 

 

Övriga Övriga 

Myrna Labusan-Jönsson, ersättare S 

Esbjörn Lindstedt, ersättare S 

Lars-Ove Carlsson, ersättare S 

Lars Emilson, ersättare C 

Maria Wikström, ersättare C 

Lars-Göran Carlsson, ersättare C 

Gunnar Sundström, ersättare L 

Bodil Murås V, ersättare 

Agnetha Gustafsson, ersättare V 

Gunilla Björk, revisor Forshaga kommun 

Cornelia Lundgren, kommunsekreterare 

Torbjörn Falk, kommunchef 

Lena Backlund, ekonomichef 

 

 

Utses att justera Annie Lindberg (M) och Stefan Ögren (C)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, 2021-02-09   
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Underskrifter   

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

 Cornelia Lundgren  

 

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

 

Ordförande Bertil Hagelin  

 

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

 

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

Justerande Annie Lindberg  Stefan Ögren 

   

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-02-02 

Datum för anslags uppsättande 2021-02-12 

Datum för anslags nedtagande 2021-04-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift 

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

 Cornelia Lundgren 
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Upprop 

Diarienummer:  

Beslut 

Upprop genomförs.  
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Dagordningen fastställs 

Diarienummer:  

1. Punkt om avsägelse och val av ledamot i hjälpmedelsnämnden läggs till dagordningen 

2. Punkt om ersättare i barn- och utbildningsnämnden läggs till dagordningen 

3. Dagordningen fastställs med ovan tillägg 
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Val av justerare 

Diarienummer:  

1. Utse Annie Lindberg (M) och Stefan Ögren (C) att justera protokollet 

2. Justera protokollet 2021-02-09 

 

 

 

  



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL  

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  6(27) 

 

Kommunstyrelsens ordförande har 

ordet 

Diarienummer:  

Ett nytt år är påbörjat, och vi kan konstatera att vi lever i en väldigt speciell tid, där vårt tålamod 

prövas mer än vanligt. Jag tror vi alla ser framåt då vaccinationen är över och vi kan återgå till det 

normala. 

Några nedslag från den kommunala verksamheten: 

Befolkningsutveckling Vi blev + 17 personer i november så vi ligger +10 hittills för 2020. 

Totalsiffrorna för året kommer inom kort. 

En mindre brand inträffade på Skivedsskolans slöjdsal, vår räddningstjänst var snabbt på plats och 

kunde ta hand om olyckan, vi tackar för den insatsen.  

Vi har stängt av lärcenterparkeringarna mellan klockan 23-05.00 då det under en längre tid varit 

bilkörning med hög musik sena kvällar och nätter. Parkeringarna används även som sladdytor när 

det är snö och is. 

En ispropp bildades i Klarälven vid Edeby. Vi kunde snabbt få hjälp av en grävmaskin på pontoner 

som kunde ta bort isen, då det fanns risk att den kunde skada bron.  

Vi har haft en träff med Karlstad kommun angående översiktsplaner och gemensam 

kommunutveckling i olika former. Vi har många samarbeten idag som ex Karlstad business region, 

gymnasiesamverkan, räddningstjänst, krisledning och socialjour. Vi för också dialog omkring 

samverkan inom avfallshanteringsområdet.  

Corona utvecklingen och vaccinationer, i December kunde vi se en ökning av antalet smittade i 

Värmland och i vår kommun. Under helgerna klarade våra verksamheter av uppdraget på ett gott 

sätt. De senaste veckorna har smittoläget stabiliserats på en lägre nivå.  

De efterlängtade vaccinen har anlänt och vaccination har planenligt påbörjats i Fas 1 i vår kommun. 

De första som berörs är personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt 

boende, samt personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer på boenden och omsorgstagare 

och vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp eller prioritet. Planen har 

fungerat bra och vi har haft ett bra samarbete med region Värmland som ansvarar för vaccinationen.   

Nästa Fas 2 berör övriga personer som är 70 år och äldre, personer som är 18 år och äldre och som får 

insatser enligt LSS samt personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter 

och omsorgstagare. Vi arbetar för att region Värmland även i detta fall ska erbjuda vaccination så 

nära våra invånare som möjligt. En dialog pågår i denna fråga. 
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Kommunen fortsätter erbjuda Y-H utbildning behandlingsassistent, både som bunden utbildning 

och som distansutbildning. Staten har beviljat ytterligare tre års utbildning. Ansökan till 

utbildningarna hösten 2021 öppnar 15 februari.  

Rekord i bygglovsansökningar totalt 273 stycken ansökningar har kommit in under året. Det är 

många invånare som har byggt till sitt hus, byggt nytt garage, förråd eller nytt uterum. Kanske finns 

det en koppling till pandemin och att det har funnits mer tid till att vara hemma och greja när 

semesterresor inte varit ett alternativ.  Kul också att 10 hus har byggts klart under året och att bygglov 

har beviljats för 8 nya hus och 2 industribyggnader. 2021 verkar börja i samma positiva anda vad 

gäller antalet inkomna bygglovsärenden.  

Ekonomi, de senaste skatteinkomstprognoserna för kommunen har i stort inte förändrats, vi 

inväntar nu februari månads ekonomirapport för att kunna få planeringsförutsättningar och påbörja 

budgetarbetet för 2022 och följande år. Vi flaggar redan nu därför i sammanhanget att budgeten 

sannolikt även i år kommer att tas sent, p.g.a osäkerhetsfaktorn omkring den ekonomiska 

utvecklingen. 

Vi noterar att Staten har förstärkt äldreomsorgen både via öronmärkta permanenta statsbidrag på 5 

miljoner samt ett antal tillfälliga stöd också de främst inom omsorgen, men även häromdagen 1 

miljon till vår skolverksamhet. En oroande faktor är kostnadsutvecklingen på områden där 

kommunen inte är huvudman, och mer dialog och samsyn i ambitionsnivåer är därför viktigt att 

uppnå. 

Kommunen har delat ut stipendier för att uppmärksamma för goda insatser.  

 

Årets värdeskapare är Josefine Abrahamsson. Hon är en varm och välkomnande person som på 

flera sätt bidrar till att Forshaga blir en mer attraktiv kommun för fler. 

 

Årets första Stefan Holm-stipendiat är Marcus Grönquist 

Med hängivenhet och god kamratskap, både på och bredvid planen, tar Marcus mark inom sin idrott 

amerikansk fotboll. Ett engagemang som inspirerar andra.  Årets andra Stefan Holm-stipendiat är 

Emil Olesen Jansson 

Emil utvecklar, utmanar och utbildar sig inom sin idrott amerikansk fotboll. Med ett engagemang och 

generositet sprider han sin glädje och kunskap inom sporten till sina lagkamrater såväl som i 

ungdomslaget där han är ledare.  

Årets ungdomsledarstipendiat är Olivia Kästel-Sjöman 

Under flera år har Olivia varit aktiv i föreningen GS86, som spelare och nu som domare. Hon är en 

eldsjäl som sprider glädje, kunskap och inspiration! 

 

Årets kulturstipendiater är Margareta Petterson, Lars Petterson, Anita Hägglund och Gunnar 

Hägglund 

Under flera år har de gjort motionsspåret vid Skived till en upplevelse för hela familjen. Deras 

initiativ och engagemang är värdefullt och har gett kommunen ett besöksmål som uppskattas av 

såväl invånare och besökare från andra kommuner.  

 

Årets tre musikstipendiater ur Solbergsstiftelsen är: 

Erik Jansson som uppvisar en sällsynt 

kombination av begåvning för gitarrspel och ett ihärdigt övande.  
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Geza Posta som har spelat saxofon i sex år och på senare år visat intresse för att utveckla sitt spel mot 

jazz och blues och har tagit kliv inom sitt musicerande.  

Milo Strand har sedan lågstadiet varit fiolelev på kulturskolan. Förutom att delta i de individuella 

fiollektionerna har Milo varit en stor tillgång i olika ensembler och medverkat vid många av 

Kulturskolans konserter.  

 

Vi säger stort grattis till årets samtliga stipendiater! 

 

Tack för ordet! 
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§ 1 

Avsägelse ersättare (S) 

kommunfullmäktige 

Diarienummer: KS/2021:8 

Beslut  

1. Godkänna Gunilla Dahlquists avsägelse som ersättare för Socialdemokraterna i 

kommunfullmäktige 

2. Begära ny räkning hos Länsstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ersättare Gunilla Dahlquist har avsagt sig sin plats som ersättare i kommunfullmäktige. Ny räkning 

ska begäras hos Länsstyrelsen.  

Lagrum  

Kap. 4, § 6 kommunallagen (2017:725) 

Beslutsunderlag  

Avsägelse, 2020-01-04 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen Värmland 

Personalkontoret 

Status 

Avslutas 

 

 

 

  



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL  

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  10(27) 

§ 2 

Avsägelse och fyllnadsval ersättare 

(S) lärande- och arbetsnämnden 

Diarienummer: KS/2021:42 

Beslut  

1. Godkänna Anette Nilssons (S) avsägelse som ersättare i lärande- och arbetsnämnden 

2. Välja Nazli Toprak Tom (S) till ny ersättare i lärande- och arbetsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nilsson (S) har avsagt sig sin plats som ersättare i lärande- och arbetsnämnden. 

Valberedningen ska föreslå fullmäktige besluta om en ny ersättare.  

Lagrum  

Kap 6, § 16 kommunallagen (2017:725) 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-25 

Avsägelse, 2021-01-01 

Beslut skickas till 

Personalkontoret 

Lärande- och arbetsnämnden 

Den valda 

Status 

Avslutas 
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§ 3 

Avsägelse val (S) samverkansnämnd 

och hjälpmedelsnämnd 

Diarienummer: KS/2021:41 

Beslut  

1. Godkänna Ulrika Rodins (S) avsägelse som ersättare i Samverkansnämnden Kil Forshaga 

2. Välja Roger Johansson (S) till ny ersättare i Samverkansnämnden Kil Forshaga 

3. Godkänna Ulrika Rodins (S) avsägelse som ledamot i Gemensam nämnd för hjälpmedel 

4. Välja Maria Norell (S) till ny ledamot i Gemensam nämnd för hjälpmedel 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Rodin (S) har avsagt sig platsen som ersättare i Samverkansnämnden Kil Forshaga och 

Gemensam nämnd för hjälpmedel (hjälpmedelsnämnden). Valberedningen ska föreslå 

kommunfullmäktige välja en ersättare.  

Lagrum  

Kap. 6, § 16 Kommunallagen (2017:725) 

Beslutsunderlag  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-25 

Avsägelse, 2021-01-18 

Beslut skickas till 

Samverkansnämnden Kil Forshaga 

Region Värmland, hjälpmedelsnämnden 

De valda 

Status 

Avslutas 
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§ 4 

Fyllnadsval ersättare (S) kommunala 

rådet för pensionärer och personer 

med funktionsnedsättning 

Diarienummer: KS/2020:15 

Beslut  

1. Välja Anders Norbäck (S) till ny ersättare i kommunala rådet för pensionärer och personer 

med funktionsnedsättning (KRPF). 

2. Välja Marita Ögren (C) till ny ersättare i kommunala rådet för pensionärer och personer med 

funktionsnedsättning (KRPF). 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdemokratisk ersättare i KRPF har avsagt sig sitt uppdrag, sedan tidigare finns också en vakans. 

Två nya ersättare för (S) ska efter förslag från valberedningen väljas av kommunfullmäktige.  

Tidigare beslut 

Avsägelse, kommunfullmäktige 2020-11-24, § 18 

Avsägelse och nyval, kommunfullmäktige 2020-02-18, § 10 

Beslutsunderlag  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-25 

Beslut skickas till 

Personalkontoret 

Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning 

De valda 

Status 

Avslutas 
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§ 5 

Val 1:a vice ordförande och ersättare 

barn- och utbildningsnämnden 

Diarienummer: KS/2020:15 

Beslut  

1. Välja ersättare Marita Ögren (C) till ny ledamot tillika 1:e vice ordförande i barn- och 

utbildningsnämnden.  

2. Mona Lawén (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens 1:a vice ordförande (S) har avsagt sig sitt uppdrag. Ny ledamot ska 

efter förslag från valberedningen väljas av kommunfullmäktige.  

Tidigare beslut 

Avsägelse, kommunfullmäktige 2020-11-24, § 18 

Beslutsunderlag  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Protokollsutdrag KF 2020-11-24, § 18 

Avsägelse, 2020-11-19 

Beslut skickas till 

Personalkontoret 

Barn- och utbildningsnämnden  

Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning 

Den valda 

Status 

Avslutas 
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§ 6 

Budgetuppföljning 

Diarienummer: KS/2020:51 

Beslut  

1. Notera övergripande budgetuppföljning per oktober 2020 

2. Notera muntlig information inför kommande bokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Övergripande budgetuppföljning och prognos per oktober 2020 har tagits fram av ekonomikontoret 

och ska nu behandlas. 

Beslutsunderlag  

Övergripande budgetuppföljning och prognos per oktober 2020 

Ekonomichef Lena Backlunds tjänsteskrivelse 

Beslut skickas till 

Förvaltningschefer 
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§ 7 

Politiskt initiativ: införa en fridag 

2021 

Diarienummer: KS/2020:364 

Beslut  

1. godkänna redovisningen av förutsättningar för en fridag för kommunens medarbetare, samt 

2. införa en fridag 2021 

3. uppdra kommunledningsstaben att tillsammans med övriga förvaltningar samordna hur 

fridagen ska genomföras samt erbjuda lämpliga aktiviteter 

Sammanfattning av ärendet 

Den politiska majoriteten (S) och (C) har lämnat in en önskan om att förvaltningen ser över 

möjligheten till att införa en fridag temporärt under 2021. Fridagen ska ses som en uppmuntran med 

anledning av den utmanande arbetssituationen under pågående pandemi. Det finns också en önskan 

om att dagen ska kunna användas till arbetsmiljöfrämjande aktiviteter, möjligen tillsammans med 

föreningar i kommunen. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse kommunledningsstaben 2020-12-07 

Politiskt initiativ från majoriteten 2020-10-19 

Beslut skickas till 

Kommunledningsstaben 

Status 

Avslutas 
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§ 8 

Inspektion av 

överförmyndarverksamheten 

Länsstyrelsen 

Diarienummer: KS/2020:322 

Beslut 

1. Notera Länsstyrelsen inspektionsprotokoll av överförmyndarverksamheten 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i kommunen. Kopia av protokoll över 

inspektionen översänds härmed till kommunfullmäktige, i egenskap av högsta ledning för 

kommunen och därmed ytterst ansvariga för verksamheten, för kännedom. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet och ska inspektera 

verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om handläggning följer 

reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert 

och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels registret över ärenden enligt 

föräldrabalken, dels stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen ska upprätta ett protokoll över 

inspektionen. 

Beslutsunderlag 

Inspektionsprotokoll 

Följebrev 

Skickas till 

Överförmyndarkontoret 

Status 

Avslutas 
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§ 9 

Kvartalsrapport ej verkställda beslut 

SoL 

Diarienummer: KS/2020:144 

 

Beslut 

1. Notera redovisningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL 

Sammanfattning av ärende 

Vård- och omsorgsnämnden har redovisat ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen.  

Lagrum 

Kap. 16 § 6h, Socialtjänstlagen (2001:453) 

Skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

Status 

Avslutas 
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§ 10 

Motion (L) Kulturarvet: svar på 

motion 

Diarienummer: KS/2019:298 

Beslut  

1. anta kultur- och fritidenhetens svar som svar på motionen  

2. motionen avslås  

 

Sammanfattning av ärendet 

Liberalerna Forshaga-Ullerud genom ledamot Maud Jennemo-Olsson har lämnat in en motion 

avseende kulturarvet i Forshaga kommun. Motionären skriver att kulturarvet ska hållas tillgängligt 

för kommande generationer och ger exempel på vilka delar som kan anses vara viktiga delar av 

Forshaga kommuns kulturarv.  

Motionen innehåller följande yrkanden: 

1. Att kommunfullmäktige tillsätter en bred arbetsgrupp för att utforma en handlingsplan för 

att bevara, använda och utveckla Forshagas kulturarv 

2. Att resurser avsätts för upprustning av Flottningsmuseet samt 

3. Att en centralt placerad utställningslokal säkras 

Tidigare beslut 

Forshaga kommuns kulturplan, KS 2017-12-19  

Forshaga kommuns biblioteksplan 2020-2023, KF 2020-02-18 

Beslutsunderlag  

Motion om kulturarvet, Maud Jennemo-Olsson, 2019-11-11 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-11-28 

Kulturchef Josefin Bergers tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Skickas till 

Kultur- och fritidsenheten 

Status 

Avslutas 
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§ 11 

Motion SD Ändring av 

kommunnamn: svar på motion 

Diarienummer: KS/2020:233 

Beslut  

1. Motionen återremitteras med följande motivering: 

a. Att förslag på olika nivåer av marknadsföring av namnet Ullerud redovisas för 

kommunfullmäktige. 

b. Att kostnaden för olika nivåer av marknadsföring redovisas. 

c. Att kommunfullmäktige får en tydlig redovisning om vägen till att byta 

kommunnamn. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna (SD) har lämnat in en motion om att inkludera Deje eller Ullerud i kommunens 

namn. Motivet skulle vara att fler invånare skulle känna sig inkluderade med ett kommunnamn som 

bättre avspeglar kommunens geografiska omfång. Forshaga kommun omfattar flera delar, t.ex. Nedre 

Ullerud, Övre Ullerud och Deje. 

Förslag till beslut på mötet 

Lars Oskarsson (SD), Jan-Erik Tjärngård (SD), Thomas Nilsson (M), Anders Ljungsten (M), Maria 

Lindquist (C) yrkar på en återremiss av motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut. Dels kommunstyrelsen förslag till beslut och 

dels Lars Oskarssons (SD) m.fl. förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om fullmäktige kan 

besluta enlig kommunstyrelsens förslag och därefter om fullmäktige kan besluta enligt Lars 

Oskarssons förslag till beslut. Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

Votering begärs och ska verkställas. Den som röstar för kommunstyrelsen förslag till beslut säger ”ja” 

och den som röstar på Lars Oskarssons (SD) förslag till beslut säger ”nej”.  

Ordföranden finner att fler än 13 personer har röstat för återremiss. Motionen ska därmed 

återremitteras till kommunstyrelsen för behandling.  

Ja: 22 Nej: 15  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Voteringslista, 2021-02-02 

Lars Oskarssons (SD) yrkande, 2021-02-02 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL  

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  20(27) 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2020-10-22 

Arkivmaterial innehållande protokoll och skrivelser från 1972, 1974 samt 1995, utdrag ur 

kommuntidning från 1995 samt urklipp ur Värmlands Folkblad. 

Motion från Sverigedemokraterna, 2020-09-14 

Beslut skickas till 

Kommunledningskontoret 

Status 

Återremitterad  
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§ 12 

Motion MP fler hållbara resor och 

attraktivare Forshaga med kommunal 

finansiering av bussresor i-, till- och 

från Forshaga kommun: svar på 

motion 

Diarienummer: KS/2019:342 

Beslut  

1. Motionens förslag om att utreda frågan effekterna av ett tillköp av lägre biljettpris avslås. 

2. Motionens förslag om att göra ett kommunalt tillköp med resultatpåverkande nivå avslås. 

3. Motionens förslag om resevaneundersökning avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöpartiet (MP) har motionerat om fler hållbara resor och ett attraktivare Forshaga genom 

kommunal finansiering av bussresande i-, till- och från Forshaga kommun. I motionen föreslås att 

kommunen ska utreda effekterna av ett kommunalt tillköp på Värmlandstrafiks bussar. Motionen 

föreslår att utredningen ska leda till att kommunen genomför ett tillköp av lägre biljettpris med 

tydligt resultatpåverkande nivå. Förslaget innebär också att kommunen ska genomföra en 

resevaneundersökning och genomföra stimulansåtgärder mot kommunens invånare och 

dagbefolkning i samband med billigare resor för invånare och besökare. 

Beslutsunderlag  

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2020-11-17 

Motion från Miljöpartiet 2019-12-09 

Kollektivtrafikbarometern 2019 

Trafikförsörjningsprogram 2017-2021 

Beslut skickas till 

Miljöpartiet 

Status 

Avslutas  
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§ 13 

Motion V Jämställda löner: svar på 

motion 

Diarienummer: KS/2019:289 

Beslut  

1. Motionen anses besvarad 

Reservation 

Torbjörn Strömberg (V) och My Funke (V) reserverar sig mot beslutet med motivering i bilaga 3.  

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet Deje-Forshaga har lämnat in en motion om att de önskar att Forshaga kommun tar 

fram en plan för att arbeta bort den löneskillnad som finns mellan män och kvinnor i kommunen. 

Dessutom vill Vänsterpartiet att Forshaga kommun beräknar vad löneskillnaden mellan män och 

kvinnor ger i form av skillnad i pension för en genomsnittligt anställd man respektive kvinna. 

Förslag till beslut på mötet 

Torbjörn Strömberg (V) föreslår bifall till motionens första attsats; att Forshaga kommun tar fram en 

plan for att arbeta bort löneskillnaden mellan män och kvinnor fram till år 2022.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsen förslag till beslut och 

dels Torbjörn Strömbergs (V) förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om fullmäktige kan 

besluta enlig kommunstyrelsens förslag och därefter om fullmäktige kan besluta enligt Torbjörn 

Strömbergs (V) förslag till beslut. Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

Votering begärs och ska verkställas. Den som röstar för kommunstyrelsen förslag till beslut säger ”ja” 

och den som röstar på Torbjörn Strömbergs (V) förslag till beslut säger ”nej”. Ja: 28 Nej: 3 Avstår: 6 

Ordföranden finner att fullmäktige har röstat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag  

Torbjörn Strömbergs (V) Yrkande, 2021-02-02 

Bilaga 2: Voteringslista  

Bilaga 3: Reservation  

Tjänsteskrivelse personalkontoret 2020-10-22 

Beslut skickas till 

Vänsterpartiet, Personalkontoret  
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§ 14 

Inkomna motioner 

Diarienummer: KS/2020:418 

Beslut  

1. Motionen tas upp till behandling 

2. Motionen remitteras till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har genom ledamot Lars Oskarsson lämnat in en motion med följande yrkande. 

1. ATT Forshaga kommun upphandlar/köper gratifikationer och gåvor i möjligaste mån av 

företag med säte i kommunen. 

Lagrum  

Kap 5. § 22 och § 35 

Beslutsunderlag  

Motion Sverigedemokraterna, 2020-12-30  

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 15 

Uppvaktning av ledamöter 

Diarienummer: KS/2021:18 

Beslut  

1. Notera att Willy Eriksson (C) har fyllt 75 år, Lars-Ove Carlsson (S) har fyllt 75 år och Lars 

Ohlsson (S) har fyllt 70 år. 

Sammanfattning av ärendet 

Förtroendevalda som har fyllt jämt uppvaktas med en blomstercheck.  
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Bilaga 1: Voteringslista Motion om byte av kommunnamn ks/2020:233, § 11 

För kommunstyrelsens förslag till beslut: Ja 

För Lars Oskarssons (SD) förslag till beslut: Nej 

Per Lawén  S Ja Torbjörn Strömberg  V Ja 

Maria Norell  S Ja Lars-Ola Westerlund,  MP Ja 

Thomas Nilsson  M Nej Bertil Hagelin  S ja 

Jan-Erik Tjärngård  SD Nej Anneli Bodin  S Ja 

Göran Adrian  C Ja Stefan Ögren C Ja 

Gert Björnvall  S Ja Per Asplund  S Ja 

Ulrika Rodin  S Ja Maj Sundholm,  KD Nej 

Anders Ljungsten  M Nej Ingrid Holmberg,  S Ja 

Aakash Budathoki  S Ja Göran Olsson  KB Nej  

My Funcke  V Ja Annika Jarl Ljungsten, tjä Ersättare  (M) Nej 

Maria Lindquist C Nej Henrik Larsson, tjä Ersättare  (M) Nej 

Marian Gustavsson  S Ja Sven-Erik Persson, tjä Ersättare    (S) Ja 

Anders Norbäck  S Ja Fredrik Erlandsson, tjä Ersättare    (L) Nej 

Annie Lindberg  M Nej Åsa Gullberg Iderström, tjä Ersättare  (KB) Nej 

Eva Ahlm  S Ja Jonas Chongera, tjä Ersättare    (SD) Nej 

Lars Oskarsson SD Nej    

Sten Myreback  C Nej     

Roger Johansson  S Ja    

Ira Ljungberg M Nej    

Kenneth Eriksson  S Ja    

Therese Andersson S Ja    

Marita Ögren,  C Ja    
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Bilaga 2: Voteringslista Motion om jämställda löner ärende ks/2019:289, § 13  

 

För kommunstyrelsens förslag till beslut: Ja 

För Torbjörn Strömbergs (V) förslag till beslut: Nej 

 

Per Lawén  S Ja Lars-Ola Westerlund,  MP Ja 

Maria Norell  S Ja Bertil Hagelin  S ja 

Thomas Nilsson  M Ja Anneli Bodin  S Ja 

Jan-Erik Tjärngård  SD Avstår Stefan Ögren C Ja 

Göran Adrian  C Ja Per Asplund  S Ja 

Gert Björnvall  S Ja Maj Sundholm,  KD Ja 

Ulrika Rodin  S Ja Ingrid Holmberg,  S Ja 

Anders Ljungsten  M Ja Göran Olsson  KB Avstår  

Aakash Budathoki  S Ja Annika Jarl Ljungsten, tjä Ersättare  (M) Ja 

My Funcke  V Nej Henrik Larsson, tjä Ersättare  (M) Ja 

Maria Lindquist C Ja Sven-Erik Persson, tjä Ersättare    (S) Ja 

Anders Norbäck  S Ja Ingrid Forssten, tjä Ersättare (S) Ja 

Annie Lindberg  M Ja Erika Svensson, tjä Ersättare  (S) Avstår 

Eva Ahlm  S Ja Fredrik Erlandsson, tjä Ersättare    (L) Nej 

Lars Oskarsson SD Avstår Åsa Gullberg Iderström, tjä Ersättare  (KB) Avstår 

Sten Myreback  C Ja     

Roger Johansson  S Ja    

Ira Ljungberg M Ja    

Kenneth Eriksson  S Ja    

Therese Andersson S Avstår    

Marita Ögren,  C Ja    

Torbjörn Strömberg  V Nej    
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Bilaga 3: Reservation My Funke (V) och Torbjörn Strömberg (V). Motion om jämställda löner 

ärende KS/2019:289, § 13. 

Vår reservation grundar sig i att fullmäktige utgår från i sitt beslut på att ”[s]killnader i löner beror 

främst på att man arbetar inom olika yrken” samt att denna skillnad har varit ett faktum år efter år. 

Det är orimligt och falskt att påstå att kvinnodominerade yrken på något vis representerar något 

enklare yrke. Det har det senaste pandemiåret visat med all önskvärd tydlighet. 

Kvinnodominerade yrken värderas lägre enligt BAS-systemet, fullmäktige har en idé om vad en 

stadigvarande löneskillnaden mellan män och kvinnor beror på, ändå förmår man sig inte att fatta 

beslut om att upprätta en plan för jämställda löner. Det kan bara bero på två saker, antingen att man 

anser att det är rätt att kvinnor ska ha lägre löner eller att man prioriterar allt annat viktigare än att 

rätta till en orättfärdig löneskillnad. 

 

My Funke, Vänsterpartiet  

Torbjörn Strömberg, Vänsterpartiet  

 


