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Plats och tid 2021-10-05, Danshallen Folkets hus, klockan 08:00 – 18:00
Avser paragrafer §83-§102
Beslutande Per Lawén (S), ordförande

Aakash Budathoki (S), ledamot
Lars Oskarsson (SD) , ledamot
Stefan Ögren (C) , ledamot 
Gert Björnvall (S) , ledamot 
Göran Adrian (C) , ledamot, eftermiddag
Thomas Nilsson (M) , ledamot 
Maria Norell (S) , ledamot
Torbjörn Strömberg (V), tjänstgörande ersättare
Peter Lingman (KB) , tjänstgörande ersättare
Fredrik Erlandsson (L) , tjänstgörande ersättare

Ersättare Ulrika Rodin (S)
Marian Gustavsson (S)
Lill Andersson (S)
Anneli Bodin (S)
Lars Edgren (C)

Övriga Cornelia Lundgren, kommunsekreterare 
Lennart Ljungemo, administrativ chef
Lena Backlund, ekonomichef
Morgan Häggbom, teknisk chef
Torbjörn Falk, kommunchef
Victoria Göthberg, utvecklingsledare, § 91
Kristian Jeppsson, upphandlingschef, förmiddag

Utses att justera Thomas Nilsson (M)
Justeringens plats och tid Digitalt, 2021-10-11
Underskrifter Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på 

sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Sekreterare Cornelia Lundgren
Ordförande Per Lawén (S)
Justerande Thomas Nilsson (M)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-10-05
Datum för anslags 
uppsättande

2021-10-13

Datum för anslags 
nedtagande

2021-11-04

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Signeras digitalt
Cornelia Lundgren
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Val av justerare
Diarienummer: 

Beslut
1. Välja Thomas Nilsson (M) till justerare
2. Justera protokollet den 11 oktober
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Dagordningen fastställs
Diarienummer: 

Beslut
1. Lägga till ärende Beslut om skattesats 2022 dnr. KS/2021:329
2. Dagordningen fastställs med ovan tillägg
3. Förmiddagen ägnas åt presentation av kommunstyrelsens verksamheter: 

Ekonomikontoret
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§ 83

Presentation Forshaga 2040
Diarienummer: KS/2020:350

Beslut
1. Notera redovisning av arbetet kring Forshaga 2040

Sammanfattning av ärende

Kommunstyrelsen har uppdragit kommunledningskontoret genomföra en framtidsplan för 
Forshaga 2040. Arbetet har genomförts av en extern konsult genom Public partner som har 
resulterat i en rapport. Konsulten presenterar nu rapporten och håller en workshop med 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag

Rapport Public Partner Forshaga 2040, 2021-05-10

Comfact Signature Referensnummer: 21325SE
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§ 84

Delårsbokslut kommunstyrelsen 2021
Diarienummer: KS/2021:290

Beslut
1. notera rapporteringen av delårsbokslut/rapport per augusti 2021 

kommunledningsstab och Kommunteknik och service

Sammanfattning av ärende
Delårsbokslut/rapporter per augusti 2021 för kommunstyrelsens förvaltningar och 
verksamheter ska rapporteras till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Kommunledningsstabens delårsbokslut/rapport per augusti 2021
Kommunteknik och service delårsbokslut/rapport per augusti 2021

Beslut skickas till
Kommunstyrelsens förvaltningar

Status
Kommunstyrelsen

Comfact Signature Referensnummer: 21325SE
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§ 85

Delårsbokslut Forshaga kommun 2021
Diarienummer: KS/2021:291

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. godkänna redovisningen av delårsbokslutet per 2021-08-31 avseende Forshaga 

kommun som innehåller delar från de kommunala bolagen Forshagabostäder AB, 
Forshaga Energi AB och Forshaga Fibernät AB ekonomiska rapporter per 2021-08-31.

2. notera de kommunala  bolagen Forshagabostäder AB, Forshaga Energi AB och 
Forshaga Fibernät AB ekonomiska rapporter per 2021-08-31.

Sammanfattning av ärende
Forshaga kommuns delårsbokslut per 2021-08-31 ska redovisas för kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Delårsbokslut 2021-08-31 och helårsprognos 2021
FABO, FEAB, FFABs ekonomiska rapporter per 2021-08-31

Beslut skickas till
Nämnder och förvaltningar

Status
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 21325SE
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§ 86

Stadsbidrag Skolverket utökad satsning 
skolmiljarden 2021
Diarienummer: KS/2021:272

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 291.109 kr i budgetramen för 2021 med 

anledning av utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statlig stöd till 
skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”. 

Sammanfattning av ärende
Skolverket har beslutat om utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”.  Kommunfullmäktige föreslås besluta att tillföra barn- 
och utbildningsnämnden 291.109 kr enligt Skolverkets beslut.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2021-09-01
Skolverkets beslut om utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”
Beräkning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021
Skolverkets fördelning bidrag per kommun

Beslut skickas till
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen

Comfact Signature Referensnummer: 21325SE
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§ 87

Införande av insamling matavfall 2021
Diarienummer: KS/2021:201

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. För insamling av matavfall i Forshaga kommun kommer separata kärl för matavfall 

att ställas ut vid varje fastighet vilket alltså innebär tvåkärlssystem vid villor och 
fritidshus

2. Kommunen tillhandahåller papperspåsar till hushållen för matavfallet
3. Kommunteknik och service beräknar att kunna starta med matavfallssortering i 

slutet av 2022, början av 2023.

Sammanfattning av ärendet
I nuläget har kommunerna ansvar för brännbart hushållsavfall och matavfall. För Grums, 
Hammarö och Forshaga kommun är den viktigaste frågan just nu hur vi löser kravet på 
separat insamling av källsorterat matavfall som träder i kraft den 1 januari 2024. Vi vill 
tillsammans införa ett system som är hållbart i längden, flexibelt för förändringar i det 
kommunala ansvaret och dessutom enkelt att införa.

Ett separat kärl (140 l ventilerat kärl) för insamling av källsorterat matavfall i papperspåse är 
den bästa lösningen. Att ställa ut ett separat kärl innebär att vi kan använda oss av det 
insamlingsavtal vi har idag med PreZero och behöver inte genomföra en ny upphandling 
och byta entreprenör inför en så stor omställning som ett nytt insamlingssystem innebär. 
Den entreprenör vi har idag är väl inarbetad i våra rutiner och har lokal kännedom om våra 
kommuner och kan därför vara till stor hjälp vid omställningen. 

Beslutsunderlag
Tekniske chefens tjänsteskrivelse 2021-06-21

Beslut skickas till
Teknisk chef
Jenny Haglund, Kommunteknik och service

Status
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 21325SE
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§ 88

Uppdrag | Anlägga hundrastgård i 
kommunen | 2020
Diarienummer: KS/2020:106

Beslut
1. under förutsättning att en skötsel- och driftsplan har tagits fram för hundrastgården 

och det säkerställs att föreningen är ansvarig för skötseln av hundrastgården avsätts 
400 tkr till en hundrastgård.

2. Projektets beräknade kostnader med 400 000 kr tas upp i budgetberedningen inför 
2022 års investeringar

Sammanfattning av ärendet
På Ksau-mötet i april 2020 fick Kommunteknik och fritidskontoret i uppdrag att utreda 
möjligheten till att anlägga en hundrastgård i kommunen. En förening har bildats för att ta 
hand om driften och tillsammans med dem har ett område tagits fram i närheten av 
Sisugården som ska betjäna hundägare från hela kommunen. 

Hundrastgården utformas på samma sätt som den i Kil med två avdelningar, en för mindre 
hundar och en för större. Det blir hårdgjord yta fram till gården och även i anslutning till 
entrén inne i gården, i övrigt gräsytor.

Samtidigt i området ska det byggas en ny avfart från väg 62 och en ny GC-väg fram till 
Sisugården. För att få en helhet är det lämpligt att påbörja bygget under våren 2022. En 
padelhall uppförs hösten 2021 en bit därifrån.

Beslutsunderlag
Tekniske chefens tjänsteskrivelse 2021-09-06

Beslut skickas till
Teknisk chef
Kultur- och fritidschef

Status
Avslutas

Comfact Signature Referensnummer: 21325SE
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§ 89

Uppdrag detaljplan "forsen" Forshaga 1:117
Diarienummer: KS/2021:308

Beslut
1. ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för 

fastigheten Forshaga 1:117, Forshaga kommun.
2. Kostnaderna för detta uppdrag delas lika mellan miljö- och byggnämnden och 

Kommunteknik- och service

Sammanfattning av ärende
Ny detaljplan för fastigheten Forshaga 1:117, Forshaga kommun ska arbetas fram.

Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse, 2021-09-17

Beslut skickas till
Miljö- och byggnämnden 
Kommunteknik- och service

Status på ärendet
Avslutas
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§ 90

Detaljplan för nytt bostadsområde Råtorp, 
norra infarten, Forshaga tätort
Diarienummer: KS/2019:182

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger miljö- och byggnämnden i uppdrag att upphandla 

framtagande av detaljplan för Råtorp, norra infarten, Forshaga tätort. 

Sammanfattning av ärende
Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög i kommunen. I dagsläget har vi få kommunala tomter 
i Forshaga tätort att erbjuda privatpersoner. Vi har inga nya detaljplaner som tillåter 
byggnation av villor eller radhus på kommunal mark i Forshaga tätort. Planberedskap och 
tillgång på kommunala tomter är en förutsättning för att nå de kommunala målen om 20 
färdigställda bostäder årligen i kommunen.

Det nya tilltänkta bostadsområdet kommer bli en naturlig fortsättning av Forshaga tätort. 
Sammanhållen bebyggelse främjar en hållbar samhällsutveckling.  Området hamnar 
dessutom i ett attraktivt läge med närhet till både Klarälven och naturområden samt närhet 
till kommersiell service.

Området som föreslås att detaljplaneläggas är utpekat som ett utvecklingsområde för 
bostäder i den nya översiktsplanen som är under framtagande.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-01

Beslut skickas till
Miljö- och byggnämnden

Status
Avslutas efter beslutad plan

Comfact Signature Referensnummer: 21325SE
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§ 91

Svar på motion (M): kommunens 
värdegrundsarbete 2021
Diarienummer: KS/2021:97

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Motionen anses med denna tjänsteskrivelse vara besvarad

Deltar ej i beslut
Thomas Nilsson (M) deltar ej i beslut. 

Sammanfattning av ärende
Moderaterna (M) har lämnat in en motion avseende hur kommunens värdegrundsarbete 
fungerar. De yrkar på följande punkter:

1. Att Forshaga kommun gör en ordentlig utvärdering av hur kommunens 
värdegrundsarbete fungerar i praktiken.

2. Att Forshaga kommun tar fram en plan på hur värdegrunden systematiskt ska hållas 
levande och utvecklas.

Moderaterna ställer sig frågor om hur arbetet gått, om vi hade kunnat göra något bättre och 
om det är något som ytterligare behöver förbättras. Specifikt lyfts frågan om hur nyanställd 
personal ges möjlighet till utbildning i värdegrunden. 

Under åren 2012-2017 pågick ett strukturerat och systematiskt värdegrundsarbete. 
Aktiviteterna har under dessa år utvärderats löpande och ett antal större undersökningar 
och genomlysningar har genomförts. Exempelvis medarbetarundersökning 2019, SCBs 
medborgarundersökning 2015 och 2018, Profitels årliga undersökning om bemötande- och 
tillgänglighet samt utvärdering och analys genom SKRs Kommunkompassen 2016.  

Denna utvärdering och erfarenhet ligger nu till grund för ett flertal uppdrag och processer 
som drivs från kommunledningsstaben. Exempelvis uppdraget att ta fram ett nytt 
introduktionsprogram för både medarbetare och chefer, utredning kring kontaktcenter, 
arbete med ledarutveckling, en handlingsplan för Forshaga som MR-kommun (där 
vidareutveckling av värdegrunden är en del) samt övergripande riktlinjer för vår kvalitets- 
och styrmodell. Det senare ska sedan fungera som ett ramverk för både kultur, struktur och 
systematik, vilket är centrala delar i ett kvalitetsledningsarbete. Förankring och 
kommunikation av detta ramverk blir därefter ett ansvar hos våra chefer.

Comfact Signature Referensnummer: 21325SE
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Beslutsunderlag
Utvecklingsledare Victoria Göthbergs tjänsteskrivelse.

Beslut skickas till
Kommunchef

Status
Fullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 21325SE
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§ 92

Svar på motion (SD): inomhus skatepark | 
2020
Diarienummer: KS/2020:266

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås då vi idag arbetar med ett helhetsperspektiv där målgruppen ingår.

Sammanfattning av ärende
Sverigedemokraterna har motionerat om att undersöka möjligheten till inomhus skatepark. 
Idag arbetar kommunen med ett helhetsperspektiv kring att göra attraktiva mötesplatser i 
kommunen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-09-01, Claes Havimäki

Beslut skickas till
Claes Havimäki, Kultur och fritidschef, Kommunledningsstaben.
Joakim Bååth, Fastighetschef, Kommun, teknik och service. 
Lennart Ljungemo, Administrativchef, Kommunledningskontoret. 

Status
Fullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 21325SE
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§ 93

Svar på motion (SD): ansöka om etablering 
kriminalvården
Diarienummer: KS/2020:235

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Motionen anses besvarad

Förslag till beslut på mötet
Lars Oskarsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen ska besluta enligt 
kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut och därefter om kommunstyrelsen ska 
besluta enligt Lars Oskarssons (SD) förslag till beslut. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen har beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärende
Sverigedemokraterna har genom ledamot Lars Oskarsson (SD) lämnat in en motion med 
följande yrkanden.

1. Att kommunen ansöker om etablering enligt Kriminalvårdsverkets kriterier

Beslutsunderlag
Skrivelse kommunstyrelsen ordförande, 2021-09-27
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-29
Motion, 2020-08-04

Beslut skickas till
Sverigedemokraterna 

Status
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 21325SE
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§ 94

Svar på motion (L): Vandringslederna kan bli 
fler och bättre
Diarienummer: KS/2020:143

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. motionen anses besvarad då de olika att-satserna redan arbetas med i kommunen.

Sammanfattning av ärende
Liberalerna i Forshaga-Ullerud har föreslagit;

1. att en översyn av kommunens vandringsleder görs i syfte att göra dem attraktivare. 
2. att de viktigaste lederna kvalitetssäkras. 
3. att förslag till nya leder prövas i samverkan med lokala föreningar och 

besöksnäringen.

I dag har kommunen 8 stycken stigar/leder. Dessa ingår i kommunens skötselplan kopplat 
till underhåll av stigar/leder, badplatser mm. Kommunen ser positivt på att göra stigar/leder 
än mer attraktiva. Planen är att under 2021/2022 prioritera 3 stigar/leder som sedan skall 
kvalitetssäkras och marknadsföras via ”naturkartan” - VISIT Värmland. I kartläggningen 
framkommer det en möjlighet, ett intresse till samverkan med och från 
närings/föreningslivet i kommunen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-01, Claes Havimäki 

Beslut skickas till
Claes Havimäki, Kultur och fritidschef, Kommunledningskontoret. 
Morgan Häggbom, Teknisk Chef, Kommun, teknik och service. 
Lennart Ljungemo, Administrativ Chef, Kommunledningskontoret. 
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§ 95

Svar på motion (L): reformera arbetet med 
kommunrevisionens granskningar 2021
Diarienummer: KS/2021:162

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås

Reservation
Fredrik Erlandsson (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande

Förslag till beslut på mötet
Fredrik Erlandsson (L) yrkar på att motionen ska bifallas. Göran Adrian (C) och Thomas 
Nilsson (M) yrkar bifall på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande frågar om kommunstyrelsen ska besluta enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Sammanfattning av ärende
Fredrik Erlandsson för Liberalerna har till kommunfullmäktige inlämnat motionen 
”Reformera arbetet med kommunrevisionens granskningar”

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Liberalernas motion ”Reformera arbetet med kommunrevisionens granskningar”

Beslut skickas till
Fredrik Erlandsson, Liberalerna

 Status
Kommunfullmäktige
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§ 96

Svar på motion (SD): kostnader i kommunens 
verksamheter
Diarienummer: KS/2020:355

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås

Sammanfattning av ärende
Motion har inkommit från Sverigedemokraterna gällande kostnader i kommunens 
verksamheter. Sverigedemokraterna föreslår att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
genomföra en utredning för att se möjligheterna i att fastställa ett maxkostnadstak för 
Forshaga kommuns ej lagstadgade verksamheter.

Forshaga kommuns budgetmodell bygger på treåriga rullande budgetar. Treårsbudgeten 
revideras varje år. Beslut om budget inkl. skattesats ska tas av kommunfullmäktige senast i 
november månad. 

Kommunfullmäktige fastställer senast i juni månad en reviderad budget, utifrån föregående 
års resultat samt uppdaterade prognoser över skatteintäkter och övriga finansiella poster. 
Det är mot den reviderade budgeten som uppföljning sker.

I budgetprocessen används kostnadsjämförelser med andra kommuner. En del i 
budgetprocessen är också att utvärdera kommunens faktiska kostnader i förhållande till 
standardkostnadsmått. Standardkostnadsmåttet ingår i det kommunala 
skatteutjämningssystemet och är en beräkning av kostnadsnivåer utifrån Forshagas struktur. 

Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse
Sverigedemokraternas motion gällande kostnader i kommunens verksamhet

Beslut skickas till
Jan-Erik Tjärngård och Lars Oskarsson för Sverigdemokraterna

Status
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 21325SE
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§ 97

Valdistrikt
Diarienummer: KS/2021:274

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Föreslå länsstyrelsen förändra valdistrikt i enlighet med förslag i bilaga 1.

Sammanfattning av ärende
Varje kommun ska inför ett val se över sin valdistriktsindelning. Valnämnden har beslutat 
föreslå Länsstyrelsen förändrade valdistrikt. Ett valdistrikt är ett geografiskt 
röstningsområde med ett antal röstberättigade. Forshaga kommun har i dagsläget fem 
valdistrikt och förslaget innebär en utökning till sex valdistrikt. De distrikt som kommer 
ritas om och utökas är Forshaga, Grossbol och Skived. Distrikten närmar sig det maxantal 
röstberättigade som får bo i ett valdistrikt (2 000 personer).  Förslaget innebär ett minskat 
tryck på respektive vallokal vilket ger invånarna förbättrade möjligheter att rösta genom 
minskad trängsel m.m.  Distrikten är förhoppningsvis beständiga över tid och tar hänsyn till 
planerat bostadsbyggande och översiktsplanen. Länsstyrelsen beslutar om distrikten i 
samråd med kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-30
Protokollsutdrag valnämnden, 2021-08-16
Karta förslag nya valdistrikt (bilaga 1)

Beslut skickas till
Länsstyrelsen

Status
Avslutas
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§ 98

Mötestider 2022
Diarienummer: KS/2021:226

Beslut
1. Kommunstyrelsen sammanträder kl. 13.00–17.00, i enlighet med alternativ två: 11/1, 

22/2**, 22/3, 10/5, 9/6**, 30/8, 11/10, 15/11, 6/12*

* utgår ev. 
** heldagar

Beslutsunderlag

 Sammanställning mötestider, 2021-09-13

Beslut skickas till
Alla nämnder
Kommunstyrelsens förvaltningar
Karlstadsregionens räddningstjänst
Drifts- och servicenämnden (Karlstads kommun)
Samverkansnämnden (Kils kommun)
Region Värmland

Status på ärendet
Avslutas
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§ 99

Inriktningsbeslut och avtal | Region 
Värmland | etableringsfunktion i Värmland 
2022
Diarienummer: KS/2021:242

Beslut
1. Forshaga kommun ställer sig bakom att Region Värmland, tillsammans med länets 

kommuner, tar fram förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer för 
en gemensam etableringsfunktion i Värmland. 

2. Förslag till samverkansavtal, organisation och arbetsformer ska baseras på 
genomförd utredning samt bärande principer i tjänsteskrivelsen. 

3. Etableringsfunktionen ska finansieras genom en årlig kostnad för samtliga parter 
med en indikativ nivå på 10 SEK per invånare.  

4. Samverkansavtalet ska beslutas av respektive ingående part. 
Sammanfattning av ärende
Under ett antal år har det gemensamma etableringsarbetet i Värmland drivits från Business 
Värmland, som ett projekt under Karlstads Innovation Park. Finansieringen kommer från 
Regionalfonden (ERUF) via Tillväxtverket med medfinansiering av Region Värmland. 
Projektet avslutas vid halvårsskiftet 2021. Med anledning av att det pågående 
etableringsarbetet avslutas måste vi i Värmland ta ställning till om vi vill skapa en ny 
gemensam etableringsfunktion. En förutsättning för fortsatt samarbetet med Business 
Sweden är att det finns en regional etableringsfunktion. Business Sweden marknadsför 
Sverige till utländska företagsetableringar och arbetar med regioner, inte med enskilda 
kommuner.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-01
Rapport Etableringsfunktion i Värmland, 2021-08-12
Missiv, 2021-08-12

Beslut skickas till
Region Värmland

Status
Avslutas efter avtal
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§ 100

Revidering av reglemente och 
samverkansavtal för den gemensamma drifts- 
och servicenämnden
Diarienummer: KS/2021:239

Beslut
1. Godkänna förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden i Forshaga 

kommun. Reglementet börjar gälla från den 1 januari 2022. 
2. Godkänna förslag till reviderat avtal för samverkan för drifts-och servicenämnden i 

Forshaga kommun. Avtalet börjar gäll från den 1 januari 2022. 
3. Godkänna förslag till en ökning av medlemsavgiften för respektive part med 10 000 

kronor till 76 500 kr godkänns och gäller från den 1 januari 2022. Medlemsavgiften 
räknas upp med årligt index enligt reglemente och avtal för samverkan.

Sammanfattning av ärende
Den gemensamma drifts-och servicenämndens reglemente och samverkansavtal har 
reviderats mot bakgrund av namnbyte för en av parterna samt att mindre justeringar har 
gjorts i syfte att säkra att nämnden kan åta sig uppdrag utifrån den samtid den agerar i. Mot 
bakgrund av detta behöver varje part i den gemensamma nämnden fatta beslut om nytt 
reglemente och samverkansavtal för nämnden. Beslut ska fattas av respektive parts 
fullmäktige. Den gemensamma drifts-och servicenämnden har fått information om 
föreslagna justeringar i reglemente och avtal för samverkan. 

Vidare föreslås att varje parts medlemsavgift/grundbelopp höjs med 10 000 kr. Reviderat 
reglemente, samverkansavtal och ny medlemsavgift, med en höjning av grundbelopp, gäller 
från den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-02.
Förslag till reviderat reglemente för drifts-och servicenämnden, 2021-05-19 2021. 
Förslag till reviderat avtal om samverkan för gemensam drifts-och servicenämnden, 2021-
05-19
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Beslut skickas till
Karlstads kommun

Status
Avslutas
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§ 101

Meddelanden och rapporter
Diarienummer: KS/2021:267, KS/2021:3, KS/2021:2

Beslut
1. Notera meddelanden och rapporter

Sammanfattning av ärende
Inkomna/upprättade meddelanden och rapporter presenteras. 

Beslutsunderlag
Skrivelse centrumhuset, 2021-06-04
Svar på skrivelse centrumhuset, 2021-09-06
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§ 102

Beslut om skattesats för 2022
Diarienummer: KS/2021:329

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Forshaga kommuns skattesats för budgetåret 2022 är 21:87 kronor och lämnas 

oförändrad

Sammanfattning av ärende
Forshaga kommuns budgetmodell bygger på treåriga rullande budgetar. Treårsbudgeten 
revideras varje år. Enligt kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning 2021 
så ska beslut inklusive skattesats tas av kommunfullmäktige senast i november månad. 
Kommunstyrelsen ska dock före oktober månads utgång lämna förslag till skattesats. 
Förslaget är att skattesatsen lämnas oförändrad. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-09-30

Beslut skickas till
Ekonomikontoret

Status
Kommunfullmäktige
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Kommunchefen informerar
Diarienummer: 

Beslut
1. Notera den muntliga informationen 

Sammanfattning av ärende
Kommunchefen informerar om aktuella ärenden och händelser. Vid sammanträdet 
informerar kommunchefen om följande

1. Budgetarbetet inför 2022
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