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Plats och tid 2021-10-19, Forshaga lärcenter, klockan 
18:30 – 20:30

Avser paragrafer §85-§105
Beslutande Beslutande ledamöter

Bertil Hagelin (S), ordförande
Göran Adrian (C)
Thomas Nilsson (M)
Lars Oskarsson (SD)
Stefan Ögren (C), vice ordförande
Gert Björnvall (S)
Ulrika Rodin (S)
Kenneth Eriksson (S)
Lill Andersson (S)
Torbjörn Strömberg (V)
Anneli Bodin (S)
Peter Lingman (KB)
Maria Lindquist (C)
Annie Lindberg (M), 2:a vice ordförande
Eva Ahlm (S)
Sten Myreback (C)
Roger Johansson (S)
Lennart Johansson (SD)
Lars-Ola Westerlund (MP)
Maj Sundholm (KD)
Ingrid Holmberg (S)
Göran Olsson (KB)
Marian Gustavsson (S)
Per Lawén (S)
Fredrik Erlandsson (L)

Beslutande ersättare
Mikael Andersson (S)
Esbjörn Lindstedt (S)
Lars-Ove Carlsson (S) 
Myrna Labusan-Jönsson (S) 
Ingrid Forssten (S)
Conny Antonsson (S)
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Lars Emilsson (C)
Leif Forsberg (KD)
Bodil Murås (V)
Ellinor Jönsson (SD)

Ersättare Ersättare
Maria Wikström (C)
Gunnar Sundström (L)
Agnetha Gustafsson (V)

Övriga Cornelia Lundgren, kommunsekreterare
Lena Backlund, ekonomichef
Morgan Häggbom, teknisk chef
Torbjörn Falk, kommunchef

Utses att justera Kenneth Eriksson (S)
Peter Lingman (KB)

Justeringens plats och tid Digital justering, 2021-10-27  
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 Kenneth Eriksson (S) Peter Lingman (KB)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-10-19
Datum för anslags 
uppsättande

2021-10-29

Datum för anslags 
nedtagande

2021-11-20

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Signeras digitalt
Cornelia Lundgren
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Upprop
Diarienummer: 

Beslut
1. Vid kommunfullmäktiges sammanträde närvarar 25 ordinarie ledamöter och 13 

ersättare varav 10 av ersättarna tjänstgör. Totalt är 35 beslutande närvarande. 
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Val av justerare
Diarienummer: 

Beslut
1. Välja Kenneth Eriksson (S) och Peter Lingman (KB)
2. Justera protokollet den 27 oktober
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Dagordningen fastställs
Diarienummer: 

Beslut
1. Lägga till ärende om inkommen interpellation om säkerhet och trygghet i 

kommunen (dnr. KS/2021:355)
2. Lägga till ärende om uppvaktning av ledamöter (dnr. KS/2021:18) 
3. Fastställa dagordningen med ovan tillägg
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Diarienummer: 

Beslut
1. Notera kommunstyrelsens ordförandes anförande

KSO har ordet oktober 2021

Äntligen kan vi träffas i verkligheten! En besvärlig tid har vi upplevt, då demokratin på kort 
förberedelsetid fick omstöpas  till en digital förpackning. Så vi har ställt in och vi har ställt 
om och brottats med teknik, handhavande, uppkopplingar och regelverk på ett fantastiskt 
sätt och jag tackar alla som hjälp till att det blivit så bra som det kunde bli. Tack till presidiet 
och våra tjänstepersoner som tålmodigt jobbat framåt.

Några ord ur kommunens verksamhet: 

Gällande Covid -19 läget så har vi påverkansgrad 1, Liten Påverkan i kommunen. Inom 
Vård och Omsorg är läget stabilt. Inga fall. Vaccination av dos 3 för SÄBO är genomförd. 
Planering för vaccination av hemsjukvård pågår avseende dos 3 + influensavaccin. Inga fall i 
övriga verksamheter heller. En ny fas i kommunikationsarbetet inledd innebärande att vi 
succesivt kommer att ta bort alla råd, regler restriktioner på våra webbsidor för att slutligen 
helt ta bort dessa sidor. Återgången till de kommunala arbetsplatserna har fungerat bra och 
följer väl de uppgjorda planerna. Sammanfattningsvis så har vi en låg smittspridning i 
Forshaga kommun och i vår organisation. Under vecka 39 hade vi 0 fall/10 000 invånare. 
Vaccinationerna ligger vi bra till med 89,7% i Dos 1 och 86,2% i Dos 2.

Kommunen har deltagit i Demokrativeckan 20-27 september. Våra Bibliotek och 
Grundskolor har jobbat lite extra med demokratiuppdraget. Dels för att hylla att den 
moderna demokratin fyller 100 år och för att uppmärksamma vårt styrskick. Viktiga frågor 
att lyfta och där vi i vår kommun också satsar på omfattande utbildning och samtal kring 
mänskliga rättigheter. Jag är glad att vi i kommunfullmäktige kan ta ledarskapet för dessa 
viktiga frågor exempelvis via vår senaste föreläsning kring alla människors lika värde och 
rättigheter.

Vi har också invigt Dubbel-Nisses torg. Torget är namngett efter idrottsstjärnan Nils Nilsson 
som gick ur tiden 2017. Dubbel-Nisse, var en av Sveriges största ishockeyspelare. Under 
1950- och 60-talet spelade han för Forshaga IF, Leksand IF och Sveriges landslag Tre Kronor. 
En härlig dag med många människor på plats och flera av våra hockeylegendarer. Nu finns 
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en minnestavla uppförd där vi kan sitta och reflektera över att med vilja, talang och träning 
så kan vi ta oss hur lång som helst, och inse att även om man är bäst så är vi bara en 
människa, som Nisse alltid gav ett särskilt uttryck i sin ödmjukhet och gentlemannaskap.

Kommunen har också tagit del av Svenskt Näringslivs rankning 2021 där vi fortsätter klättra 
uppåt och nu är plats 100 i Sverige (plats 6 i Värmland). Den viktigaste frågan i enkäten, och 
den tyngst vägande rankningsfaktorn är, det sammanfattande omdömet om 
företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge sitt 
samlande betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen". Bästa 
delgivningsfaktorn för Forshaga är Service och bemötande, så bra gjort alla som är 
inblandade i detta. Passar på att även lyfta våra lokala företag som skapar arbetstillfällen 
och ger oss varor och tjänster i många olika former. 

I syfte att kunna utveckla kommunens personalpolitik och vår ambition att vara en attraktiv 
arbetsgivare har vi precis genomfört en ny medarbetarundersökning. Förhoppningen är att 
det ska bli märkbara förändringar utifrån resultaten, och att våra handlingsplaner som vi 
gemensamt kommer att arbeta utifrån förändrar och förbättrar våra verksamheter och vår 
arbetsmiljö. Kommunen startar nu också upp en ny bemanningsenhet som kommer att 
placeras i arbetsförmedlingens gamla lokaler vid Folkets Hus i Forshaga. Detta är en 
gemensam satsning från barn och utbildningsnämnden, Vård och omsorgsnämnden och 
kommunstyrelsen. Gemensam rekrytering, enhetlighet och flera anställda på samma plats 
kommer att bidra till utvecklade arbetsmetoder och bättre verksamhet.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om framtagande av en detaljplan för området Råtorp, 
Norra infarten, Forshaga tätort Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög i kommunen. I 
dagsläget har vi få kommunala tomter i Forshaga tätort att erbjuda privatpersoner. 
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. 

Kan vi påverka framtiden och hur gör vi det? Det finns behov av att tydliggöra inriktning 
vart Forshaga kommun är på väg och vad som behöver göras för att komma dit. Därför har 
Kommunstyrelsen initierat ett grundligt arbete med att ta fram en Framtidsplan med en 
målbild för 2040. Syftet är att i bred förankring arbeta fram de utmaningar, styrkor och 
möjligheter som Forshaga står inför där konkreta aktiviteter redovisas. Arbetet bygger 
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vidare på Kommunens beslutade vision, strategiska plan och övriga planer och styrande 
dokument. 

Framtidsplanen är ett arbete som kommer att redovisas och användas löpande i 
kommunens planeringsarbete. Vi har i kommunstyrelsen haft Workshop om hur vi kan 
använda arbetet och erfarenheterna, och hur kommunens olika delar kan samspela för att 
skapa helheter och större strategisk förmåga att förutse framtiden och göra smarta val för att 
förbättra ett framtida läge.

Arbetet med att ta fram Framtidsplanen har genomförts i en process i flera steg med syftet 
att i bred förankring arbeta fram de utmaningar, styrkor och möjligheter som Kommunen 
står inför. Våra förutsättningar att göra rätt avväganden kommer nu att öka.

Slutligen kan vi informera att kommunstyrelsen beslutat att ställa sig bakom en 
avsiktsförklaring avseende en ny etableringsfunktion i Värmland där finansieringen 
kommer från Regionalfonden (ERUF) via Tillväxtverket med medfinansiering av Region 
Värmland samt en egen indikativ nivå på 10kr/invånare för kommunerna, samt att anlägga 
en hundrastgård för föreningsdrift i Sisu-området.

Tack för ordet! 
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§ 85

Avsägelse ers KF Jennie Skogman (M)
Diarienummer: KS/2021:302

Beslut
1. Godkänna Jennie Skogmans avsägelse som ersättare för Moderaterna i 

kommunfullmäktige
2. Begära ny räkning hos länsstyrelsen avseende ny ersättare

Sammanfattning av ärende
Jennie Skogman har avsagt sig sin plats som ersättare för Moderaterna i 
kommunfullmäktige. Fullmäktige ska godkänna avsägelsen och begära ny räkning hos 
Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-23
Avsägelse, 2021-09-14

Beslut skickas till
Länsstyrelsen Värmland
Den förtroendevalda
Personalkontoret

Status
Avslutas efter ny ersättare har utsetts
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§ 86

Avsägelse ers KF Mikael Resenius (M)
Diarienummer: KS/2021:316

Beslut
1. Godkänna Mikael Resenius avsägelse som ersättare för Moderaterna i 

kommunfullmäktige
2. Begära ny räkning avseende ersättare för Moderaterna i kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärende
Mikael Resenius har genom ett brev till Länsstyrelsen, som sedemera har skickats till 
Forshaga kommun, avsagt sig sitt uppdrag som ersättare för Moderaterna i 
kommunfullmäktige. Fullmäktige ska godkänna avsägelsen och därefter begära ny räkning 
hos Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-23
Avsägelse, 2021-09-22

Beslut skickas till
Den förtroendevalda
Länsstyrelsen

Status
Avslutas efter ny ersättare har utsetts
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§ 87

Kommunrevisorernas granskningsrapport 
delårsgranskning Forshaga 2021
Diarienummer: KS/2021:346

Beslut
1. notera kommunrevisorernas utlåtande samt granskning av delårsrapporten 2021

Sammanfattning av ärende
Revisorerna för kommunens verksamhet har granskat delårsbokslutet för 2021. 
Granskningen presenteras på kommunfullmäktige. Av utlåtandet framgår b.la. följande

1. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt 
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 
De avvikelser som identifierats i granskningen uppgår i delårsrapporten inte till ett 
för kommunen väsentligt belopp. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för år 2021.

2. Grundat på vår översiktliga granskning är vår bedömning att det prognostiserade 
resultatet är förenligt med det övergripande finansiella målet fullmäktige fastställt i 
budget 2021.

3. Grundat på vår översiktliga granskning är vår bedömning att det prognostiserade 
resultatet delvis är förenligt med de verksamhetsmål fullmäktige fastställt i budget 
2021.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-10-11
Revisorernas fastställda utlåtande, 2020-10-07
Godkänd granskningsrapport delårsgranskning Forshaga, 2021-10-07

 
Status
Avslutas
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§ 88

Delårsbokslut Forshaga kommun 2021
Diarienummer: KS/2021:291

Beslut
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
Avslutas
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§ 89

Skattesats 2022
Diarienummer: KS/2021:329

Beslut
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
Avslutas
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§ 90

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

Beslut
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

Status
Avslutas
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§ 91

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

Beslut
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
Avslutas
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§ 92

Svar på motion Moderaterna: kommunens 
värdegrundsarbete | 2021
Diarienummer: KS/2021:97

Beslut
1. Motionen anses med denna tjänsteskrivelse vara besvarad

Förslag till beslut på mötet
Marian Gustavsson (S) och Thomas Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Sammanfattning av ärende
Moderaterna (M) har lämnat in en remiss 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 
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systematik, vilket är centrala delar i ett kvalitetsledningsarbete. Förankring och 
kommunikation av detta ramverk blir därefter ett ansvar hos våra chefer.

Beslutsunderlag
Utvecklingsledare Victoria Göthbergs tjänsteskrivelse.

Beslut skickas till
Kommunchef

Status
Avslutas
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§ 93

Svar på motion Sverigedemokraterna: 
inomhus skatepark | 2020
Diarienummer: KS/2020:266

Beslut
1. Motionen avslås då vi idag arbetar med ett helhetsperspektiv där målgruppen ingår.

Förslag till beslut på mötet
Per Lawén (S) och Lars Oskarsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
om avslag.

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
Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse, 2021-09-01

Beslut skickas till
Kultur och fritidschef, kommunledningsstaben.
Fastighetschef, kommunteknik och service. 
Administrativ chef, kommunledningskontoret. 

Status
Avslutas
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§ 94

Svar på motion Sverigedemokraterna: ansöka 
om etablering kriminalvården | 2020
Diarienummer: KS/2020:235

Beslut
1. Motionen anses besvarad

Förslag till beslut på mötet
Per Lawén (S) och Lars Oskarsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 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
Avslutas
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§ 95

Svar på motion Liberalerna: 
Vandringslederna kan bli fler och bättre | 
2020
Diarienummer: KS/2020:143

Beslut
1. motionen anses besvarad då de olika att-satserna redan arbetas med i kommunen.

Förslag till beslut på mötet
Per Lawén (S) och Fredrik Erlandsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

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
Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse 2021-09-01

Beslut skickas till
Kultur- och fritidschef
Teknisk chef, kommunteknik och service. 
Administrativ chef, kommunledningskontoret. 

Status
Avslutas
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§ 96

Svar på motion Liberalerna: reformera arbetet 
med kommunrevisionens granskningar | 2021
Diarienummer: KS/2021:162

Beslut
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. Per Lawén (S) yrkar bifall på 
kommunstyrelsens förslag till beslut om avslag på motionen. 

Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om kommunfullmäktige ska besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer därefter frågan om 
kommunfullmäktige ska besluta enligt Fredrik Erlandssons (L) förslag till beslut. 
Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. 

De som röstar för kommunstyrelsens förslag säger ja, den som röstar för Fredrik 
Erlandssons (L) förslag säger nej. 

31 ledamöter röstar för kommunstyrelsens förslag. 
3 ledamöter röstar för Fredrik Erlandssons (L) förslag. 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Motionen 
avslås. 

Voteringslista redovisas i bilaga 1 till protokollet. 

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

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

Beslut skickas till
Fredrik Erlandsson, Liberalerna

 Status
Avslutas
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§ 97

Svar på motion Sverigedemokraterna: 
kostnader i kommunens verksamheter | 2021
Diarienummer: KS/2020:355

Beslut
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
Avslutas
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§ 98

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

Beslut skickas till
Karlstads kommun

Status
Avslutas
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§ 99

Förslag på förändrade valdistrikt
Diarienummer: KS/2021:274

Beslut
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

Comfact Signature Referensnummer: 22181SE



KOMMUNFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL
2021-10-19

Justerat Utdragsbestyrkt

27(33)

§ 100

Mötestider 2022
Diarienummer: KS/2021:226

Beslut
1. Kommunfullmäktige sammanträder följande datum: 1/2, 8/3, 5/4,, 21/6, 20/9, 10/10, 

25/10, 29/11, 13/12 Kommunfullmäktiges sammanträden startar kl. 18.30

Sammanfattning av ärende
Kommunfullmäktige ska besluta om mötestider för 2022. Tiderna är anpassade till de 
ekonomiska beslut som måste fattas och valet 2022. 

Beslutsunderlag
Sammanställning sammanträdestider 2022

Beslut skickas till
Samtliga nämnder
Direktionen Karlstadsregionen
Värmlands läns vårdförbund
Värmlands läns kalkningsförbund
Klarälvdalens samordningsförbund
Kommunikation för publicering externt
Förvaltningschefer och enhetschefer under kommunstyrelsen
Sammanställning skickas till förtroendevalda samt publiceras internt/externt

Status
Sammanställs och avslutas
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§ 101

Ej verkställda beslut enligt SoL
Diarienummer: KS/2021:328

Beslut
1. Notera kvartalsrapporter från vård- och omsorgsnämnden avseende ej verkställda 

beslut enligt socialtjänstlagen

Sammanfattning av ärende
Vård- och omsorgsnämnden och lärande- och arbetsnämnden ska lämna 
en statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 
kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. Av rapporten ska framgå vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt 
hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Nämnderna ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande 
beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag 
då verkställigheten avbröts. Även här ska typ av bistånd samt hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut framgå.

Beslutsunderlag
Rapport ej verkställda beslut Q2 LSS, vård- och omsorgsnämnden
Rapport ej verkställda beslut Q2 SoL, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden, 2021-09-27
Rapport ej verkställda beslut, Q1 2021, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden, 2021-06-21

Beslut skickas till
Vård- och omsorgsnämnden

Status
Rapporteras varje kvartal
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§ 102

Redovisning av ej hanterade motioner
Diarienummer: KS/2020:40

Beslut
1. Notera förteckning över pågående motioner

Sammanfattning av ärende
Två gånger varje år ska de motioner som inte har beretts färdigt redovisas. Redovisningen 
ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i maj och oktober.

Beslutsunderlag
Sammanställning pågående motioner 2021

Beslut skickas till
 -

Status
Avslutas
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§ 103

Inkomna motioner för behandling
Diarienummer: KS/2021:342, KS/2021:341

Beslut
1. motion KS/2021:341 avseende kompiskortet tas upp och remitteras till vård- och 

omsorgsnämnden
2. motion KS/2021:342 avseende nätauktioner för avyttring av material tas upp och 

remitteras till miljö- och byggnämnden
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§ 104

Inkomna interpellationer för behandling
Diarienummer: KS/2021:355

Beslut
1. interpellation (L) Säkerhet och trygghet i kommunen dnr. KS/2021:355 besvaras på 

kommunfullmäktige den 30 november
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§ 105

Uppvaktning av ledamöter
Diarienummer: KS/2021:18

Beslut
1. Notera att följande förtroendevalda har fyllt jämnt. Tina Holmgren 60 år, Thomas 

Rindestrand 60 år, Magnus Heikenberg 70 år, Sven-Erik Persson 70 år, Bertil Hagelin 
70 år, Ewa Nilsson 60 år

Sammanfattning av ärendet
Ledamöter som har fyllt jämnt uppvaktas med en blomstercheck och sång. 
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Bilaga 1  

Voteringslista - Svar på motion Liberalerna: reformera arbetet med 
kommunrevisionens granskningar. 

LEDAMÖTER Ja ERSÄTTARE Ja

Per Lawén S Ja S
Thomas Nilsson M Ja Ingrid Forssten, Ersättare   (S) Ja
Göran Adrian C Ja Myrna Labusan-Jönsson, Ersättare   (S) Ja
Gert Björnvall S Ja Mikael Andersson, Ersättare   (S) Ja
Ulrika Rodin S Ja Esbjörn Lindstedt, ersättare   (S) Ja
Maria Lindquist C Nej Lars-Ove Carlsson, Ersättare   (S) Ja
Marian Gustavsson S Ja Conny Antonsson, Ersättare   (S) Ja
Peter Lingman KB Ja C
Annie Lindberg M Nej Lars Emilson, Ersättare   (C) Ja
Eva Ahlm S Ja KD
Lars Oskarsson SD Ja Leif Forsberg, Ersättare   (KD) Ja
Sten Myreback C Ja V
Roger Johansson S Ja Bodil Murås, Ersättare   (V) Ja
Kenneth Eriksson S Ja SD
Lennart Johansson SD Frånv. Ellinor Jönsson, Ersättare   (SD) Ja
Torbjörn Strömberg V Ja
Fredrik Erlandsson L Nej
Lars-Ola Westerlund, MP Ja
Lill Andersson S Ja
Bertil Hagelin S Ja
Anneli Bodin S Ja
Stefan Ögren C Ja
Maj Sundholm, KD Ja
Ingrid Holmberg, S Ja
Göran Olsson KB Ja

Ärende Dnr. KS/2021:162

För 31

Emot 3

Avstår 0

Ordinarie ledamöter 24

Tjänstgörande ersättare 10

Totalt antal röstberättigade 34
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