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Plats och tid 2021-06-08, Digitalt/Torget, klockan 18:30 – 20:00 §§ 46-51 

2021-06-15, digitalt/Torget, klockan 18:30-21:00 §§ 52-66 

Avser paragrafer §46-§66 

Beslutande Ordinarie ledamöter 

Per Lawén S 

Maria Norell S 

Thomas Nilsson M 

Jan-Erik Tjärngård SD 

Göran Adrian C 

Ulrika Rodin S, § 46-51 

Anders Ljungsten M 

Aakash Budathoki S 

Maria Lindquist C, §§ 52-60 

Marian Gustavsson S, §§ 46-51 

Anders Norbäck S 

Magnus Sundholm KD, §§ 46-51 

Annie Lindberg M 

Eva Ahlm S, §§ 46-51 

Lars Oskarsson SD 

Sten Myreback C 

Maria Hedlund Olsson S 

Ira Ljungberg M, §§ 46-51 

Kenneth Eriksson S 

Therese Andersson S, §§ 46-51 

Marita Ögren, C 

Torbjörn Strömberg V 

Fredrik Erlandsson L 

Lars-Ola Westerlund, MP 

Lill Andersson S 

Anna Maria Andersson M, §§ 46-51 

Bertil Hagelin S 

Anneli Bodin S 

Stefan Ögren C 

Per Asplund S 

Maj Sundholm, KD 

Ingrid Holmberg, S 

Göran Olsson KB 

 

Beslutande ersättare 

Sven-Erik Persson, Ersättare (S) 

Ingrid Forssten, Ersättare (S) 

Myrna Labusan-Jönsson, Ersättare (S) (tjänstgörande §§ 51-66) 
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Esbjörn Lindstedt, ersättare (S) (tjänstgörande §§ 51-66) 

Lars-Ove Carlsson, Ersättare (S) (tjänstgörande §§ 51-66) 

Bodil Murås, Ersättare (V) 

Jonas Chongera, Ersättare (SD), §§ 46-60 

 
Ersättare Ersättare 

Lars Emilson, Ersättare (C), §§ 46-51 

Gunnar Sundström, Ersättare (L) 

Agnetha Gustafsson, Ersättare (V) 

 

Övriga Cornelia Lundgren, kommunsekreterare 

Lena Backlund, ekonomichef 

Torbjörn Falk, kommunchef 

Utses att justera Stefan Ögren (C) och Fredrik Erlandsson (L) 

Justeringens plats och 

tid 
Kommunkontoret, 2021-06-23   

Underskrifter  

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

 Cornelia Lundgren 

 

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

Ordförande Bertil Hagelin 

 

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

Justerande Stefan Ögren Fredrik Erlandsson 
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-06-08 

Datum för anslags 

uppsättande 

2021-06-25 

Datum för anslags 

nedtagande 

2021-07-17 

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kommunkontoret 

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

 Cornelia Lundgren 

  



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 

2021-06-08 
 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  4(36) 

 

Upprop 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2021 närvarar 32 ordinarie 

ledamöter, 11 ersättare närvara varav 5 tjänstgör. Närvarar gör också 2 revisorer.  
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Notera kommunstyrelsens ordförandes information 

Kommunstyrelsens ordförandes anförande 

Några korta ord ur kommunens verksamhet 

Budgetförutsättningar 2022 Ksau har som budgetberedning påbörjat arbetet med en budget 

för 2022. Utifrån vad vi vet idag angående skatteintäkter och utjämningar torde nämndernas 

driftbudgetramar uppräknas med 1,9% enligt prisindex för kommunal verksamhet inför 

budgetåret 2022. Den demografimodell som gäller 2021 gäller även 2022 

Kommunledningskontoret utreder om nuvarande bedömda prisnivåer för demografimodell 

behöver justeras och har uppdraget att lämna förslag som innehåller strategiska behov med 

inriktning på framåtsyftande åtgärder som medför att vårt nuvarande resursberoende kan 

minskas samt åtgärder för ökad tillväxt. Utgångspunkten är ett resultat i förhållande till 

skatteintäkterna med tre beräkningsgrunder om vardera 2,0%, 1,5% och 1,0%.  

Budgeten fastställs slutligen i november månad 

Mygg Stora mängder översvämningsmygglarver hittades i kommunen i slutet på Maj och 

myggbekämpning med helikopter påbörjades den första Juni under eftermiddagen/ kvällen. 

Bekämpningsinsatserna är omfattande och enligt våra rapporter har de gett ett gott resultat. 

Jag är mycket glad för det goda samarbete som vi haft inom de politiska partierna som lett 

fram till ett avtal med Nedab och den unika kompetens vi därmed har tillgång till. Vi jobbar 

nu med frågan om ersättning från staten och regionen för åtgärderna. 

Lundazi Forshaga får tillsammans med Lundazi District Council i Zambia, 2,5 miljoner för 

ett treårigt projekt inom omkring demokrati och hållbarhetfrågor. 

Det är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, som fördelar pengarna. 

Samarbetet ska ske inom ett så kallat kommunalt partnerskap, en samarbetsform där två 

kommuner har gemensamma utmaningar och med hjälp av varandras olika erfarenheter och 

förutsättningar lär av varandra för att finna lösningar. Det yttersta syftet med projekten är 

att stärka demokratiutvecklingen på lokal nivå. 
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Etableringsfunktion Värmland behöver företagsetableringar för att säkerställa tillväxt och 

arbetstillfällen. Under ett antal år har det gemensamma arbetet 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, så vi har nu utrett hur en ny 

organisation skulle kunna se ut, som kommer att sättas på plats så snart vi är överens och 

har fattat beslut om detta. 

Feriepraktik till fler av kommunens unga 

Forshaga kommun har beviljats statliga medel för extra feriepraktikplatser till ungdomar 

under sommaren 2021. 

Pengarna är extra medel vilket ger oss chansen att utöka målgruppen för feriepraktik 2021 

och ge ytterligare unga i kommunen chans till feriepraktik. 

Pengarna räcker till 30 stycken feriepraktikplatser för kommunens ungdomar. Målgruppen 

kommer att vara de mellan 16-20 år som antingen går i gymnasiet eller ingår i Kommunens 

Aktivitetsansvar (inte har en fullständig gymnasieexamen) 

Nu räknas varje droppe 

Äntligen sol och värme - det många har längtat efter. Men är det är sol och varmt är det 

många som använder vatten samtidigt och vattenverket får jobba på maxkapacitet. Som vi 

vet har vi idag en begränsad vattenproduktion och tog därför igår beslut om tillfälligt 

bevattningsförbud. Det innebär att det inte är tillåtet att spola vatten utomhus, till exempel 

att vattna i trädgården med slang, tvätta bilen eller fylla pooler. Dricksvattnet får bara 

användas till mat, dryck och personlig hygien.  

För att höja kapaciteten och öka säkerheten i vattenförsörjningen bygger vi nu om 

vattenverket. Arbetet pågår för fullt och beräknas vara klart om ett år. Samtidigt med 

ombyggnaden pågår vattenproduktionen som vanligt. 

Remiss trafikförsörjningsprogram Kommunen har svarat på förslag på Regionalt 

trafikförsörjningsprogram Värmland 2022-2026 och Målbild för kollektivtrafik i Värmland 

2040. Kommunen framhåller att samverkan kräver förbättringar i dialogen mellan 

kommunerna och regionen och att prissättningen generellt påverkar resandet negativt. Vi 

anser också att många frågor ej har svar i förslaget till program och att programmet därför 

behöver utvecklas på flera områden som ex: infrastrukturinvesteringar, finansiering, 

kostnadsökningstakt och ambitionsnivåer. Vi framhåller också som så många här har önskat 

att trafik oavsett trafikslag i möjligaste mån ska samordnas för bättre resursutnyttjande och 

miljöeffektivitet. 
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Möte med revisorerna Kommunen har haft ett uppföljningsmöte med revisorerna med 

anledning av diskussionen på det förra kommunfullmäktigemötet. Vi har en god samsyn 

som bottnar i en förbättrad dialog och kommunikation med tydligare processer, 

förväntningar och strukturerad planering.  

Besök av Anna Hedberg Svenskt Näringsliv som gjort en undersökning över 

näringslivsklimatet i kommunen. Vi går framåt, delad femteplats bland Värmlands 

kommuner med en faktor på 3,7. Enligt Anna så fungerar det bra i Forshaga, vilket också 

bekräftas bl.a i att vi ökat andelen nystartade företag med 108 procent jämfört med 2019. En 

fortsatt efterfrågan finns på lokaler och mark. Många av företagen finns inom olika 

branscher som företagsstöd, handel, besöksnäring, E-handel och inom byggnation. Den 

enskilda fråga som de som svarat i undersökningen är den viktigaste för näringslivet är fler 

bostäder. Vi kommer också nu att se över våra bolagsdirektiv till Fabo, som behöver vara en 

aktiv aktör på bostadsmarknaden och tillskapa lägenheter i olika upplåtelseformer, genom 

nyproduktion och förvärv i hela kommunen och aktivt medverka till att de 

kommunpolitiska målen om 50 nya invånare uppfylls.  

Som första skola i Sverige har ForshagaAkademin undertecknat Deklaration för en stark 

demokrati precis som Forshaga Kommun gjort. Gymnasieskolan tar avstånd från 

diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Detta 

ställningstagande innebär att en rad projekt, åtaganden och aktiviteter i demokratins tecken 

kommer att genomföras inom ramarna för skolans verksamhet. Ökat elevinflytande och 

utbildning i nätetik, livsstil, könsroller, normer, konflikthantering och elevsamverkan. Kul 

och viktigt! 

Corona, Covid -19, aktuellt läge är en måttlig påverkan i kommunen. Från och med den 1 

juni är idrottshallar i kommunen öppna för bokning av träning, match och annan 

föreningsverksamhet. Inom Vård och Omsorg är läget stabilt. Inga nya smittade. 

Vaccination pågår nu för åldersgruppen 45 – 49 år inom Regionen, och över hälften av våra 

invånare har fått dos ett. Materialläget är bra. Nya rekommendationer och lättnader är att 

vänta om vi alla sköter oss. 

Tack för ordet! 
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Dagordningen fastställs 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Punkten Kommunstyrelsens ordförande har ordet läggs till på dagordningen. 

2. Dagordningen fastställs med ovan förändringar 
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Val av justerare 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Justera protokollet den 23 juni 2021.  

2. Stefan Ögren (C) och Fredrik Erlandsson (L) 
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§ 46 

Avsägelse (M) ers kommunfullmäktige och 

led vård- och omsorgsnämnden 

Diarienummer: KS/2021:144 

Beslut 

1. Godkänna Annika Jarl Ljungstens (M) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 

2. Begära ny räkning hos Länsstyrelsen 

3. Godkänna Annika Jarl Ljungstens (M) avsägelse som ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden 

4. Välja Mathilda Isaksson (M) till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning av ärende 

Annika Jarl Ljungsten (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

och ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Ny räkning avseende ersättare i 

kommunfullmäktige ska begäras hos Länsstyrelsen. Kommunfullmäktige ska utse ny 

ledamot till vård- och omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 

Avsägelse 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen Värmland 

Personalkontoret 

De förtroendevalda 

Vård- och omsorgsnämnden 

Status 

Avslutas efter ny ersättare har utsetts. 
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§ 47 

Avsägelse (M) led kommunfullmäktige och 

ers vård- och omsorgsnämnd och fyllnadsval 

Diarienummer: KS/2021:145 

Beslut 

1. Godkänna Tuva Nysaeters (M) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

2. Begära ny räkning hos länsstyrelsen 

3. Godkänna Tuva Nysaeters (M) avsägese som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

4. Välja Staffan Askerman (M) till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning av ärende 

Tuva Nysaeter (M) har avsagt sig förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och vård- och 

omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige ska godkänna avsägelserna. Ny räkning ska 

begäras av Länsstyrelsen som ska utse ny ledamot i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige ska utse ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-05-17 

Avsägelse, 2021-04-15 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen 

De förtroendevalda 

Personalkontoret 

Vård- och omsorgsnämnden 

Status 

Avslutas efter fyllnadsval 

 

 

 

 

  



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 

2021-06-08 
 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  12(36) 

§ 48 

Avsägelse (SD) led lärande- och 

arbetsnämnden och valberedningen, ers vård- 

och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen 

Diarienummer: KS/2021:161 

Beslut 

1. Godkänna Ellinor Jönssons (SD) avsägelse som ledamot i lärande- och 

arbetsnämnden och valberedningen samt ersättare i kommunstyrelsen och vård- och 

omsorgsnämnden.  

2. Välja Jan-Erik Tjärngård (SD) till ny som ledamot i lärande- och arbetsnämnden  

3. Välja Tina Holmgren (SD) till ny ersättare i lärande- och arbetsnämnden  

4. Välja Jan-Erik Tjärngård (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen  

5. Välja Lars Oskarsson (SD) till ledamot i valberedningen  

6. Välja Tina Holmgren S(D) till ersättare i valberedningen  

7. Välja Jonas Chongera (SD) till ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning av ärende 

Ellinor Jönsson (SD) har avsagt sig uppdrag i lärande- och arbetsnämnden, valberedningen, 

kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden. 

Kommunfullmäktige ska utse nya förtroendevalda att fylla platserna i kommunens 

nämnder.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-05-04 

Beslut skickas till 

Personalkontoret 

De förtroendevalda 

Lärande- och arbetsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kommunledningskontoret 

Status 

Avslutas efter fyllnadsval har förrättats 
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§ 49 

Budgetuppföljning 

Diarienummer: KS/2021:39 

Beslut 

1. notera den övergripande budgetuppföljningen per mars 2021  

Sammanfattning av ärende 

Övergripande budgetuppföljning och prognos per mars 2021 har tagits fram av 

ekonomikontoret. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Övergripande budgetuppföljning och prognos per mars 2021 

Beslut skickas till 

Förvaltningschefer 
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§ 50 

Fördelning av stadsbidrag Skolverket 

"skolmiljarden" 

Diarienummer: KS/2021:168 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 1.150.321 kr i budgetramen för 2021 med 

anledning av tillfälligt stöd till skolväsendet 2021.  

Sammanfattning av ärende 

Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsendet 2021. Kommunfullmäktige föreslås besluta att tillföra barn- och 

utbildningsnämnden 1.150.321 kr enligt Skolverkets beslut. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Skolverkets beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

”skolmiljarden” 

Skolverkets underlag bidrag per kommun 

Beslut skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 51 

Avtal om samverkan upphandling 

Diarienummer: KS/2021:91 

Beslut 

1. godkänna förslag till avtal om samverkan om inköp och upphandling mellan 

Forshaga, Kil och Hammarö kommuner. 

Sammanfattning av ärende 

Forshaga, Kil och Hammarö kommuner har beslutat att bilda en gemensam 

upphandlingsfunktion i samverkan. Förslag till samverkansavtal mellan de tre kommunerna 

har tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Avtal om samverkan om inköp och upphandling mellan Forshaga, Kil och Hammarö 

kommuner, 2021-02-18. 

Beslut skickas till 

Ekonomichef 

Kommunchef 

Upphandlingschef 

Kils kommun 

Hammarö kommun 

Status 

Avslutas 
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Ajournering av mötet 

Diarienummer:  

Beslut 

Mötet ajourneras på grund av tekniska problem. Sammanträdet återupptas den 15 juni 2021 

kl. 18.30.  
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Upprop 

Diarienummer:  

Beslut 

1. Vid återupptagande av mötet närvarar 26 ordinarie ledamöter och 9 ersättare varav 7 

tjänstgör. Närvarar gör också 2 revisorer.  

 Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges sammanträde fick avbrytas på grund av stora tekniska störningar den 

8/6. I samband med att sammanträdet återupptas genomförs ett nytt upprop.  
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§ 52 

Förslag till gemensam Upphandlingspolicy 

Forshaga, Kil och Hammarö 

Diarienummer: KS/2020:175 

Beslut 

1. godkänna förslag till gemensam upphandlingspolicy för Forshaga, Kil och Hammarö 

kommuner. 

Sammanfattning av ärende 

Forshaga, Kil och Hammarö kommuner har bildat en gemensam upphandlingsfunktion i 

samverkan. En för kommunerna gemensam upphandlingspolicy behöver därför tas fram. 

Beslutsunderlag 

Förslag gemensam Upphandlingspolicy 2021-04-12 

Beslut skickas till 

Ekonomichef 

Kommunchef 

Upphandlingschef 

Kils kommun 

Hammarö kommun 

Status 

Avslutas 
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§ 53 

Revisionsgranskning och svar om 

upphandlingsenheten 

Diarienummer: KS/2021:83 

Beslut 

1. Notera granskningsrapport kring upphandlingsprocessen 

2. Notera kommunstyrelsens och Forshagabostäder AB:s svar 

Sammanfattning av ärende 

Kommunens revisorer har genomför en granskning av upphandlingsprocessen i 

kommunkoncernen. Rapporten skickas till fullmäktige för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2021-06-01 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-01 

Svar på revisionsrapport granskning av upphandlingsprocessen, 2021-04-12 

Granskningsrapport, 2021-03-01 

Följebrev granskning av upphandlingsprocessen, 2021-03-01 

Beslut skickas till 

Kommunrevisorerna 

Status 

Avslutas  
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§ 54 

Miljö och klimatplan 

Diarienummer: KS/2021:93 

Beslut 

1. anta miljö- och klimatplan för Forshaga kommun  

Sammanfattning av ärende 

Syftet med miljö- och klimatplanen är att visa riktningen och vara den gemensamma 

plattformen för kommunens långsiktiga strategiska miljöarbete. Miljö- och klimatplanen 

utgör den miljömässiga aspekten för en hållbar utveckling inom Agenda 2030, men är också 

starkt kopplad till våra mänskliga rättigheter, där grundtanken är att Forshaga kommun ska 

vara en MR-kommun. Planen gäller för samtliga förvaltningar och bolag i kommunen som 

organisation. 

Innehållet i planen grundar sig på arbetet med den tidigare hållbarhetsstrategin för miljö- 

och klimat, Värmlands nya energi- och klimatstrategi, den klimatpolitiska handlingsplanen 

och Agenda 2030. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-16 

Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden, § 24, 2021-02-24 

Miljö- och klimatplan Forshaga kommun 

Förvaltningen för miljö och byggs tjänsteskrivelse, 2020-02-10 

Beslut skickas till 

Samtliga förvaltningar 

Kommunikation för publicering 

Status 

Avslutas 
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§ 55 

Klimatpolicy Forshaga kommun 

Diarienummer: KS/2021:138 

Beslut 

1. Anta klimatpolicy för Forshaga kommun  

Sammanfattning av ärende 

Forshaga kommuns klimatpolicy ska visa riktningen för det långsiktiga hållbara arbetet 

inom miljö- och klimatområdet. Klimatpolicyn visar inom vilka områden som kommunen 

påverkar miljön och vilka aspekter som är viktigast. 

Klimatpolicyn har arbetats fram genom de miljöutredningar/nulägesanalyser och 

dialogmöten som genomfördes med verksamheterna under 2018-2019. Efter en genomgång 

av verksamheternas utredningar sågs tydliga gemensamma och övergripande områden, 

exempelvis inom transporter och upphandling, där kommunen har sina betydande 

miljöaspekter. 

Policyn har varit ute på internremiss men också som ärende i kommunledningsgruppen för 

information och synpunkthantering.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-04-16 

Klimatpolicy för Forshaga kommun 

Tjänsteskrivelse förvaltningen för miljö- och bygg, 2021-02-10 

Protokollsutdrag miljö- och byggnämnden § 23, 2021-02-24  

Beslut skickas till 

Förvaltningen för miljö- och bygg 

Samtliga förvaltningar 

Kommunikation för publicering 

Status 

Avslutas 

 

  



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 

2021-06-08 
 

 

Justerat Utdragsbestyrkt 

 

  22(36) 

§ 56 

Antagande av detaljplan Slottet, Forshaga 

1:100 

Diarienummer: KS/2021:19 

Beslut 

1. anta ny detaljplan för Slottet, Forshaga 1:100  

Sammanfattning av ärende 

Förvaltningen för miljö- och bygg har tagit fram ett förslag till detaljplan för Slottet på 

fastigheten Forshaga 1:100, Forshaga kommun. 

Syftet med planläggningen är att långsiktigt bevara den före detta disponentbostadens och 

trädgårdens kulturmiljövärden samtidigt som det ska vara möjligt att bo och bedriva viss 

verksamhet inom fastigheten. 

Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 2021-04-06 till och med 2021-04-

27. Synpunkter som inkommit under granskningstiden har inte föranlett någon ändring av 

planförslaget. Det anses heller inte förekomma några synpunkter från samrådsskedet som 

inte har blivit tillgodosedda. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse inför antagande i kommunfullmäktige, 2021-05-

26 

DP Slottet - undersökning betydande miljöpåverkan 

DP Slottet - granskning planbeskrivning 2021-04-05 

DP Slottet – granskning plankarta A3 2021-03-05 

PM Värdering av jord- och stabilitetsförhållanden 2007-05-24 

Geoteknisk utredning 1989-10-09 

Beslut skickas till 

Förvaltningen för miljö- och bygg 

Förvaltningen för kommunteknik och service 

Status 

Avslutas 
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§ 57 

Diskrimineringspolicy 2021 

Diarienummer: KS/2021:143 

Beslut 

1. Anta Diskriminerings och likabehandlingspolicy  

2. Policyn ersätter Riktlinjer för att förhindra diskriminering på arbetet 

Sammanfattning av ärende 

Uppdatering av kommunens policy kring diskriminering på arbetet.  

Mångfald är av stor betydelse för kommunens utveckling. I vår kommun skyddar vi de 

mänskliga rättigheterna och arbetar för ett hållbart samhälle.   I enlighet med 

diskrimineringslagen förebygger vi diskriminering och verkar för lika rättigheter och 

möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse och policydokument. 

Beslut skickas till 

Alla förvaltningar och kommunikation. 

Status 

Beslut 
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§ 58 

Inspektionsprotokoll av 

Överförmyndarnämnd i samverkan 

Diarienummer: KS/2021:178 

Beslut 

1. Notera Länsstyrelsens inspektionsprotokoll av överförmyndarverksamheten i 

samverkan 

Sammanfattning av ärende 

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 2020, 2021-05-21 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-21  

Beslut skickas till 

Överförmyndarnämnd i samverkan 

Status 

Avslutas 
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§ 59 

Svar på interpellation (M) julgåva personal 

Diarienummer: KS/2021:96 

Beslut 

1. Notera interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Per Lawén (S)  

Sammanfattning av ärende 

Moderaterna har genom ledamöterna Ira Ljungberg och Anders Ljungsten lämnat in en 

interpellation som handlar om kommunens julgåva som delades ut till alla anställda inför 

julen 2020. Julgåvan var ett presentkort kopplad till en hemsida med flera valmöjligheter på 

gåva. Kortet hade ingen koppling till kommunen eller det lokala näringslivet. 

Interpellanterna vill ha svar på följande frågor: 

1. Vem eller på vilken chefsnivå fattade beslut om denna gåva och var man skulle 

kunna handla? 

2. Diskuterades möjligheten till en ”handla hemma”-lösning och i så fall, varför valde 

man inte att göra på det sättet? 

3. På vilket sätt är inköpet av ”presentkort” upphandlat, då det torde lyda under LOU 

eller möjligen någon av de andra lagar och regler som gäller vid offentlig 

upphandling? 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Interpellation, 2021-03-08 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 

Status 

Interpellationen besvaras på kommunfullmäktige i april 
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§ 60 

Svar på motion (SD) angående införa Swish 

som betalningsmedel inom kommunens 

verksamheter 

Diarienummer: KS/2020:195 

Beslut 

1. Motionen anses besvarad 

Sammanfattning av ärende 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om införande av swish vid betalning 

inom Forshaga kommuns verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 

Motion från Sverigedemokraterna, 2020-06-11 

Beslut skickas till 

Sverigedemokraterna 

Status 

Avslutas 
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§ 61 

Svar på motion (L) angående äldreomsorgen i 

kommunen 

Diarienummer: KS/2020:179 

Beslut 

1. Motionens första att-sats avseende en extern granskning anses besvarad 

2. Motionens andra att-sats avseende att ta fram ett handlingsprogram anses besvarad 

3. Motionens tredje att-sats avseende att inleda ett organiserat samarbete med 

civilsamhället anses besvarad 

Reservation 

Fredrik Erlandsson (L), Thomas Nilsson (M), Anders Ljungsten (M), Maj Sundholm (KD), 

Jan-Erik Tjärngård (SD), Annie Lindberg (M), Lars Oskarsson (SD), Göran Olsson (KB) 

Förslag till beslut på mötet 

Fredrik Erlandsson (L) och Thomas Nilsson (M) yrkar på att de två första attsatserna ska 

bifallas och att den tredje att-satsen ska återremitteras till kommunstyrelsen för vidare 

utredning.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag till 

beslut och dels Fredrik Erlandsson (L) m.fl. förslag till beslut.  

Ordförande ställer om varje att-satts för beslut. Ordföranden ställer frågan om fullmäktige 

ska besluta enligt Fredrik Erlandssons (L) m.fl. förslag till beslut om bifall på första att-

satsen och därefter om fullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden ställer därefter frågan om fullmäktige ska besluta enligt Fredrik Erlandssons 

(L) m.fl. förslag till beslut om bifall på andra att-satsen och därefter om fullmäktige ska 

besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordföranden ställer därefter frågan om fullmäktige ska besluta enligt Fredrik Erlandssons 

(L) m.fl. förslag till beslut om återremiss på motionens tredje att-sats och därefter om 

fullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

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

Votering begärs avseende tredje-attsatsen och ska verkställas.  
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Vid votering närvarar 31 röstberättigade.  

Den som röstar för kommunstyrelsens förslag till beslut säger ”ja” och den som röstar för 

Fredrik Erlandssons (L) m.fl.  förslag till beslut säger ”nej”. 23 ledamöter röstar ja. 8 

ledamöter röstar nej.  

Ordföranden finner att nämnden har röstat för kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Motionen anses besvarad i sin helhet. 

 

Sammanfattning av ärende 

Liberalerna har genom dåvarande ledamot Maud Jennemo Olsson lämnat in en motion 

avseende kommunens äldreomsorg. Motionen tar upp äldreomsorgen i stort och summeras 

till följande yrkanden: 

1. att en granskning av äldreomsorgen i Forshaga kommun genomförs med externt 

stöd 

2. att granskningen leder till ett handlingsprogram för de närmaste fem åren 

3. att frågan om ett praktiskt och organiserat samarbete med civilsamhället för en 

utveckling av sociala kontakter inleds snarast 

Vård- och omsorgsnämnden har utrett motionen och redovisar att en hel del av motionens 

innehåll redan görs. Kommunrevisionen har en pågående granskning av äldreomsorgen 

med stöd från PWC och ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs av nämnden. Vidare 

framgår att ett upparbetat samarbete med civilsamhället sker genom kommunala rådet för 

pensionärer och personer med funktionsnedsättning.  

Vid kommunledningskontorets handläggning framkommer att den granskning med externt 

stöd som motionären yrkar på, pågår efter beslut av kommunstyrelsen. Resultat från dessa 

granskningar är ännu inte på plats varför det är svårt att specificera vilket behov som finns 

av en handlingsplan. Kommunen har ett lagstadgat uppdrag att ge enskilda det stöd de 

behöver, däribland social samvaro. Därtill finns kommunala rådet för pensionärer och 

personer med funktionsnedsättning.  

Beslutsunderlag 

Fredrik Erlandssons (L) yrkande, 2021-06-15 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-26 

Vård- och omsorgsnämnden protokollsutdrag, 2020-12-16 

Vård- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse, 2020-12-02 

Liberalernas motion, 2020-06-01 
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Beslut skickas till 

Liberalerna Forshaga Ullerud 

Vård- och omsorgsnämnden 

Status 

Kommunfullmäktige 
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§ 62 

Svar på motion (SD) angående solenergi 

Diarienummer: KS/2020:137 

Beslut 

1. anta Kommunteknik och service skrivelse som svar på motionen 

2. anse motionen besvarad  

Reservation 

Thomas Nilsson (M), Anders Ljungsten (M), Lars Oskarsson (SD), Annie Linberg (M), Jan-

Erik Tjärngård (SD)  

Förslag till beslut på mötet 

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

(M) yrkar bifall till motionen. Kenneth Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag till 

beslut och dels Lars Oskarsson (SD) m.fl.  förslag till beslut.  

Ordföranden ställer frågan om fullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag till 

beslut och därefter om fullmäktige ska besluta enligt Lars Oskarsson (SD) m.fl. förslag till 

beslut.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna har genom ledamöter Lars Oskarsson och Jan-Erik Tjärngård lämnat 

in en motion avseende att utreda möjligheten att öka andelen egenproducerad klimatsmart 

energi och få en större självförsörjningsgrad.  

Motionärerna yrkar  

1. att Forshaga kommun utreder förutsättningarna för att investera i en egen solenergi i 

vår kommun.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-07 att motionen skulle tas upp till behandling och 

remitteras till kommunstyrelsen. Frågan har utretts av kommunteknik- och service 
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tillsammans med miljö- och byggkontoret. Av motionssvaret framkommer b.la. att i nya 

byggriktlinjerna, som ska arbetas fram av kommunen under 2020, kommer solenergi 

inkluderas, och där installation alltid ska övervägas. Det ärviktigt att räkna på hela 

livscykelns kostnad/besparing (för en solcellsanläggning åtminstone 25 år), när en utredning 

ska göras ur både ett ekonomiskt och driftmässigt perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunteknik och service tjänsteskrivelse, 2021-02-26 

Beslut skickas till 

Driftchef, kommunteknik- och service  

Klimatstrateg, miljö- och byggkontoret 
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§ 63 

Redovisning av pågående motioner 

Diarienummer: KS/2020:40 

Beslut 

1. Notera redovisning av pågåendemotioner per maj 2021 

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, 2021-06-02 

Status 

Avslutas 
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§ 64 

Motion (L) för behandling - 

kommunrevisionen 

Diarienummer: KS/2021:162 

Beslut 

1. Liberalernas motion om att reformera arbetet med kommunrevisionens granskningar 

tas upp till behandling 

2. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för behandling 

Sammanfattning av ärende 

Liberalerna har genom ledamot Fredrik Erlandsson lämnat in en motion angående att 

reformera arbetet med kommunrevisionens granskningar.  

Motionären yrkar följande: 

1. att tidsplaneringen för arbetet med årsredovisningar ändras så att det finns 

nödvändig tid för kommunikation, behandling och ställningstagande.  

2. att fullmäktige beslutar att gällande lagar, råd och anvisningar för kommunal 

bokföring och redovisning alltid ska följas av Forshaga kommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-07 

Motion, 2021-05-06 

Beslut skickas till 

Kommunledningskontoret 

Status 

Motionen återrapporteras efter beredning. 
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§ 65 

Motion (SD) för behandling - 

visselblåsarfunktion 

Diarienummer: KS/2021:188 

Beslut 

1. Motionen tas upp för beredning 

2. Motionen remitteras till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärende 

Sverigedemokraterna har genom ledamöterna Jan-Erik Tjärngård och Lars Oskarsson 

lämnat in en motion med följande yrkanden: 

1. Att anlita en utomstående part som kan ta emot anmälningar, granska och 

vidarebefordra dem till kommunen.  

2. ATT alla kommunanställda får information om att denna möjlighet finns 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-01 

Motion, 2021-05-27 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunledningskontoret 

Status 

Behandlas 
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§ 66 

Inkomna motioner 

Diarienummer: KS/2021:206, KS/2021:207, KS/2021:208 

Beslut 

1. Inkomna motioner avseende syrgas på äldreboenden KS/2021:206, drogtester av 

förtroendevalda och anställda KS/2021:207 och drogtest och vandelsförsäkran vid 

nyanställningar KS/2021:208 tas upp till behandling och remitteras till 

kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska besluta om huruvida inkomna motioner ska tas upp till behandling.  

Beslutsunderlag 

Motion (SD) syrgas på äldreboenden, 2021-06-08 

Motion (SD) drogtester, 2021-06-08 

Motion (SD) nyanställningar, 2021-06-08 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Status 

Motionerna tas upp för behandling efter handläggning. 
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Bilaga 2. Voteringslista 

Ärende: KS/2021:179 

För: 23 

Emot: 8 

 

 

Röstberättigade: 31 

Ledamöter Ja Nej Ersättare  Tjä Ja Nej 

Per Lawén  S X  Sven-Erik Persson, Ersättare   (S) X X  

Maria Norell  S X  Ingrid Forssten, Ersättare   (S) X X  

Thomas Nilsson  M  X Myrna Labusan-Jönsson, Ersättare   
(S) 

X X  

Jan-Erik Tjärngård  SD  X Esbjörn Lindstedt, ersättare   (S) X X  

Göran Adrian  C X  Lars-Ove Carlsson, Ersättare   (S) X X  

Anders Ljungsten  M  X Bodil Murås, Ersättare   (V) X X  

Aakash Budathoki  S X      

Anders Norbäck  S X      

Annie Lindberg  M  X     

Lars Oskarsson SD  X     

Sten Myreback  C X      

Maria Hedlund Olsson  S X      

Kenneth Eriksson  S X      

Marita Ögren,  C X      

Torbjörn Strömberg  V X      

Fredrik Erlandsson L  X     

Lars-Ola Westerlund,  MP X      

Lill Andersson  S X      

Anna Maria Andersson  M       

Bertil Hagelin  S X      

Anneli Bodin  S X      

Stefan Ögren C X      

Per Asplund  S X      

Maj Sundholm,  KD  X     

Ingrid Holmberg,  S X      

Göran Olsson  KB  X     


