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Tid: 2022-11-29, klockan 18:30 

Plats: Torget på lärcenter i Forshaga 

Justerare: /SammanträdeJusterare/ 

Tid för justering: 2022-12-02 

 

Föredragningslista:  

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Dagordningen fastställs 

Förslag till beslut:  

- Dagordningen fastställs 

 

4. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Förslag till beslut:  

-noterar informationen 

 

5. Budgetuppföljning för kommunen som helhet 2022 

Diarienummer: KS/2022:4 

Föredragande: Lena Backlund, ekonomichef 

Förslag till beslut:  

- notera den övergripande budgetuppföljningen och prognos per september 2022 

Forshaga kommun 

 

6. Policy för resultatutjämningsreserv (RUR) Forshaga kommun 

Diarienummer: KS/2022:330 

Föredragande: Lena Backlund, ekonomichef 

Förslag till beslut:  

- En resultatutjämningsreserv (RUR) införs från och med 2022 med tillämpning från 

2022 års bokslut. 

 

7. Budget 2023 flerårsplan 2024-2025 

Diarienummer: KS/2022:11 

Föredragande: Lena Backlund, ekonomichef 
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Förslag till beslut:  

1. Anta budget 2023 och plan 2024-2025 

2. Anta investeringsbudget för 2023-2025 

3. Skattesatsen för 2023 är oförändrad 21,87 kr 

 

8. Delårsrapport 2022 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 

Diarienummer: KS/2022:324 

Föredragande: Lena Backlund, ekonomichef 

Förslag till beslut:  

- Notera Karlstadsregionens Räddningstjänstförbunds delårsrapport 2022 

- Notera Räddningstjänstsförbundets revisorers utlåtande avseende delårsrapport 

2022 

 

9. Ansökan om ökad finansiering 2023 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 

Diarienummer: KS/2022:342 

Föredragande: Lena Backlund, ekonomichef 

Förslag till beslut:  

- Godkänna extra tillägg på 404.374 kronor i kommunbidrag 2023 till 

Karlstadsregionens räddningstjänstförbund från Forshaga kommun  

- Finansieras via kommunstyrelsens budgetram 

 

10. Strategisk plan 2023-2026 

Diarienummer: KS/2022:341 

Föredragande: Torbjörn Falk, kommunchef 

Förslag till beslut:  

- Anta strategisk plan för åren 2023-2026 

 

11. Taxa för tillsyn enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Diarienummer: KS/2022:317 

Föredragande: Rolf Johnson, miljö och byggchef 

Förslag till beslut:  

 1. anta förslaget till taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter, 

2.  taxan ska gälla från och med 2023-01-01 
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12. Ny taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom 

livsmedelsområdet 

Diarienummer: KS/2022:318 

Föredragande: Rolf Johnson, miljö och byggchef 

Förslag till beslut:  

1. anta förslaget till taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom 

livsmedelsområdet, 

2. taxan ska gälla från och med 2023-01-01 

 

13. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Diarienummer: KS/2022:319 

Föredragande: Madeleine Nyvall, kommunutredare 

Förslag till beslut:  

1. Anta förslaget till ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) 

2. Taxan ska gälla från och med 2023-01-01 

 

14. Begäran om nytt ansvarsområde - Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) 

Diarienummer: KS/2022:320 

Föredragande: Madeleine Nyvall, kommunutredare 

Förslag till beslut:  

- Ansvaret för tillsyn enligt Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) delegeras till 

miljö- och byggnämnden och förs in i befintligt reglemente. 

 

15. VA-taxa 2023 

Diarienummer: KS/2022:337 

Föredragande: Morgan Häggbom, tekniskchef 

Förslag till beslut:  

- Taxan för kommunens vatten- och avloppstjänster (VA-taxa) höjs med 19,5 % från 

1/1 2023. 

- Höjningen omfattar alla tjänster utom anslutningsavgiften som förblir oförändrad. 

 

16. Lokala föreskrifter för avfallshantering 

Diarienummer: KS/2022:335 

Föredragande: Morgan Häggbom, tekniskchef 

Förslag till beslut:  

- Lokala föreskrifter för avfallshantering för Forshaga kommun antas och gäller 

från 1 januari 2023. 
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17. Ny renhållningsstaxa och taxeföreskrifter 2023 

Diarienummer: KS/2022:336 

Föredragande: Morgan Häggbom, tekniskchef 

Förslag till beslut:  

Renhållningstaxa och taxeföreskrifter antas och gäller från 1 januari 2023. 
 

18. Politiskt initiativ från majoriteten om tillfälligt extra stöd till föreningar 

Diarienummer: KS/2022:373 

Föredragande:  

Förslag till beslut:  

-Införa ett extra tillfälligt ekonomiskt stöd 500.000 kronor införs för kommunens föreningar, 

vilket föreslås tas ur kommunfullmäktiges medel till förfogande  

-Stödet ska vara villkorat mot att föreningen ska ansöka om andra stöd. Om andra stöd 

erhålls ska erlagda kommunala stöd återbetalas i samma omfattning till kommunen – 

-Inga hyresökningar i vinter för kommunens föreningar i kommunägda fastigheter  

-Övriga långsiktiga anläggningsstöd och investeringsstöd till kommunens föreningar ska 

syfta till energieffektiva åtgärder 

-Kommunledningsstaben ges i uppdrag att utreda frågan om hur kriterier och regelverk för 

stödet ska se ut och återkomma till kommunstyrelsen senast i december 2022 

 

19. Politiskt initiativ från majoriteten om tillsättning av demokratiberedning 

Diarienummer: KS/2022:374 

Föredragande:  

Förslag till beslut:  

-Demokratiberedningen består av elva ledamöter, åtta ledamöter från partierna samt 

kommunfullmäktiges presidium   

-Demokratiberedningen ska representeras av alla partier i kommunfullmäktige med en 

ledamot var   

-Kommunfullmäktiges presidium kallar till möten och leder desamma   

-Mandatperioden gäller t.om valet 2026, varefter Kommunfullmäktige därefter tar ställning 

till en ny fullmäktigeberedning  

-uppdra till förvaltningsorganisationen att utreda saken 

 

20. Motion för behandling (L): Öppna kommunfullmäktiges möten för fler 

Diarienummer: KS/2022:425 

Föredragande:  
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Förslag till beslut:  

1. Motionen tas upp till behandling 

2. Motionen remitteras till kommunstyrelsen 

 

21. Borlagd punkt från Kommunfullmäktige 25 oktober: Svar på motion från SD: 

områdesbestämmelser runt Åstjärn 

Diarienummer: KS/2022:105 

Föredragande:  

Förslag till beslut:  

Kommunstyrelsen anser motionen besvarad samt avslår vidare utredning. 

 

22. Ombudsval till SKR:s kongress 

Diarienummer:  

Föredragande:  

Förslag till beslut:  

 

 

Bertil Hagelin Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein 

Ordförande Sekreterare 
 


