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Plats och tid 2022-05-10, Folketshus, Danssalen, klockan 09:00 – 12:00
Avser paragrafer 1§ -  10§
Beslutande Ordf. Per Lawén, (S)

Maria Norell, (S)
Gert Björnvall, (S)
Marian Gustavsson, (S)
Ers. Göran Adrian, (C)
Monica Axelsson, PRO Forshaga
Ulla Thorén, PRO Forshaga
Bengt-Åke Brunsell, PRO Ullerud
Sören Sandman, SPF
Gunilla Söderlund, SPF
Ragnhild Duva, SKPF

Ersättare Maired Johansson, PRO
Bo Örtegren, SPF
Sally Byström, SKPF
Inger Olsson, RMR
Sofie Persson, FUB

Övriga Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, sekreterare
Patricia Henriksson, t.f. förvaltningschef VON
Hanna Risberg, handläggare bostadsanpassning
Örjan Nässlander, VD FABO
Joakim Bååth, fastighetschef
Peder Stenbäck, t.f. förvaltningschef MBN
Ingela Bergare, controller
Torbjörn Falk, kommunchef
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Utses att justera Göran Adrian
Justeringens plats och tid E-signering, 2022-05-13 
Underskrifter

Sekreterare ................................................
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein

................................................
Ordförande Per Lawén

................................................
Justerande Göran Adrian
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§ 1

Val av justerare
Beslut
- Göran Adrian utses att justera
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§ 2

Dagordningen fastställs
Beslut
-dagordningen fastställs
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§ 3

Kommunens budget: 

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Controller Ingela Bergare informerar om kommunens budget och prognosen för helåret.
De senaste åren har Forshaga har haft ett överskott. Det var mycket på grund av att hela 
Sverige har gått bra samt, att Forshaga har haft en större befolkningstillväxt än väntat och 
även fått ökade statsbidrag.

Sveriges kommuner och regioners aprilprognos avseende skatteintäkter säger att den 
fortsatta återhämtningen i den svenska ekonomin lyfter skattunderlaget vilket bidrar 
positivt för Forshaga kommun. Den prognos som ges avseende skatteintäkter, 
skatteutjämning och kommunal fastighetsskatt ger ett plus. Budget för arbetsgivaravgifter 
och för avskrivningar på gjorda investeringar ger också ett plus.

Utifrån detta är prognosen för kommunens resultat 21 mnkr. Om denna prognos håller 
under året så innebär det att kommunen till större del kan finansiera sina investeringar med 
egna medel och minskar behovet av nyupptagna lån.
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§ 4

Bostadsförsörjningsplanen, centrumplaner
UTGÅR
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§ 5

Kontaktcenter
Beslut

-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Kommunutredare Madeleine Nyvall informerar om det kommande kontakcentret i 
Forshaga. Kontaktcenterprojektet tar gärna emot synpunkter från KRPF, för hur det ska se 
ut och fungera. Punkten återkommer på nästa KRPF.

Ett kontaktcenter är det naturliga navet i kontakterna med kommunens invånare. Ett 
kontaktcenter kan nås genom de vanliga kommunikationskanalerna såsom telefon, e-post, 
besök, e-tjänster, sociala medier och webb. Till ett kontaktcenter kan invånaren vända sig för 
att få information, svar på frågor, hjälp och vägledning. I ett kontaktcenter kan också enklare 
handläggning genomföras.

Grunden för etablering av ett kontaktcenter bygger på idén om en väg in. En viktig aspekt 
av tanken om en väg in är att invånaren ser kommunen som en och samma organisation. 
Det blir därför viktigt att invånarens externa perspektiv präglar arbetet, mer än kommunens 
interna organisation med olika enheter och förvaltningar. Ett större fokus läggs därför på 
invånarens möjligheter till och upplevelse av kontakt med kommunen.

Ett kontaktcenter avlastar handläggare i organisationen och ger tid till kärnuppdraget.
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§ 6

Valet 2022
Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Kommunsekreterare Cornelia Lundgren informerar om valet 2022 

När kan en väljare rösta? 
På valdag den 11 september eller vid förtidsröstning.

Hur kan en väljare få hjälp?
Hjälp i vallokalen:

 Ta valsedlar (8:2a vallagen)
 Göra iordning röster (7:3 vallagen)

Rösta i hemmet:
 Rösta med bud (7:4-5 vallagen)

Rösta med ambulerande röstmottagare (7:3a vallagen)

Övrig hjälp:
Ledsagning vallokal
Information om röstning inför valdag

Tillgänglighet i vallokal
 Lokalerna ska vara tillgängliga för rullstolsburna
 Automatisk dörröppnare saknas i vissa lokaler, röstmottagare ska hjälpa till att 

öppna dörr och hålla koll
 Förstoringsglas och ficklampa finns
 Låga valbås finns
 Möjlighet att sitta finns
 Vid behov kan väljaren rösta utanför lokalen
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fortsättning §6

Pandemiåtgärder
 Handsprit
 Skyddsutrustning
 Begränsat antal röstande i lokalen
 Flöde – undvika att röstande möter varandra
 Fler röstmottagare för att hålla kö, visa rätt väljare, hålla ordning m.m. 

En fråga besvarades av Per Lawén, kommer det bli lokala debatter i Forshaga mellan 
partierna där man som invånare kan komma och lyssna? 
Partier i kommunen brukar träffas och gör överenskommelser innan valet. Olika 
organisationer brukar bjuda in partier till debatt.
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§ 7

Miljö- och byggnadsnämnden presenterar sin 
verksamhet och vad de gör för målgruppen inom rådet 
(bostadsanpassning).
Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
T.f. förvaltningschef Peder Stenbäck informerar om miljö- och byggnadsnämnden. Det är en 
samverkansnämnd med Munkfors. Nämnden ansvarar uppgifter inom lov- och 
byggprocessen och utför kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Inom 
miljöområdet är nämndens största uppgift är att som myndighet utöva lagstiftad tillsyn 
enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med flera lagar. Planarbetet sköts numera av 
den nybildade samhällsplaneringsenheten i Forshaga kommun.

Bostadsanpassningshandläggare Hanna Risberg informerar om bostadsanpassningsarbetet. 
De som kan få bidrag är personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning. Arbetet 
styrs av lagstiftning och det är en rättighetslag. Syftet med lagen är att ge möjlighet till ett så 
självständigt liv som möjligt och möjligheten att kunna bo kvar hemma hos övriga 
familjemedlemmar.

Målet är att möjliggöra att ta sig till vardagliga funktioner i hemmet, som:
 Hygienrum
 Sovrum
 Kök
 In och ut ur bostaden 

Vanliga åtgärder är: 
 Duschkabin med lågt insteg och stödhandtag
 Spisvakt
 Ramper
 Breddning av dörrar
 Automatiska dörröppnare
 Hissar
 Borttagning av trösklar
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§ 8

Det nya Funktionsstödsboendet på Grossbol
Beslut
Föredragande: Örjan Nässlander, Patricia Henriksson

Sammanfattning av ärende
Sommaren 2021 fick Forshaga kommun 90 000 kronor i vite, för att vi inte har uppfyllt vårt 
uppdrag. Lokalerna på europavägen är för institutionslika enligt IVO.

Det är främst tre områden som har studerats djupare, Grossbolsparken, Prästgårdsparken 
och parken vid tennisbanorna. Kommunfullmäktige antog detaljplan för Grossbol 2018, i 
syfte att upplåta ett boende inom funktionsstöd. Boendet ska placeras i Grossbol.  

Externa placeringar uppgår till kostnad om 4,630 tkr, baserat på helår 2022.

En funktionsnedsättning kan vara av fysiskt, psykiskt eller intellektuell. 

Ett funktionshinder uppstår i mötet med omgivningen, i miljöer som inte är tillgängliga och 
därför skapar begränsningar. Ett funktionsstödsboende ska stödja den enskilde till ett 
självständigt liv och ge möjlighet att leva som andra.

Under 2020 fattades 37 beslut enligt LSS för 28 unika brukare i Forshaga kommun. Fram till 
19 april 2021 hade redan 14 beslut enligt LSS fattats för 13 unika brukare. Fram till april 2021 
har andelen ansökningar ökat gällande insatser enligt LSS. 

I nuläget har man kommit så pass långt att en byggherre och de olika entreprenörerna som 
behövs för de olika tekniska delarna av byggnationen, som elektricitet, vatten, avlopp 
etcetera är kontrakterad. Arkitektuppdraget ska nu upphandlas.  Beräknat är att spaden 
sätts i backen efter sommaren.
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§ 9

Uppföljning byggnation Åsmyren, plus frågor om 55+ 
boende och tillgänglighet
Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Föredragande: Örjan Nässlander

Byggnationen är tänkt att bli i tre huskroppar (A, B och C) och byggas i två etapper, Hus A 
blir etapp 2, med totalt 70 lägenheter. Alla har uteplats eller balkong. Nästan alla får 
inglasade balkonger. Det är några fyror och ettor, men i huvudsak blir det tvår och treor. 
FABO bygger enbart hyresrätter. HSB kommer att bygga bostadsrätter.

Lekplats och boulebana kommer att byggas i nära anslutning till varandra.
Området byggs så alla portar ska kunna nås med bil. Vägen går runt i området så man inte 
ska behöva backa. 
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§ 10

Övriga frågor: Saknas omklädningsrum och dusch i 
gymet på Lintjärn

Sammanfattning av ärende
Omklädningsrum och dusch i gymmet på Lintjärn
Joakim Bååth svarar: I den övergripande lokalförsörjningsplanen som ska upprättas för 
Lintjärn kommer omklädningsrum och dusch att projekteras. Tidsplan ej ännu fastställt.

Varför har sopningen inte kommit i gång i Forshaga?
Per Lawén svarar: Vid kommunsammanslagningen 1974 gjordes en överenskommelse att 
Deje och Forshaga sopningen påbörjas först vartannat år i kommundelarna. I år börjar 
sopningen av gatorna i Deje.

Fråga om ambulans och helikopter?
Per Lawén svarar: De flesta akuttransporter går med ambulans på grund av närheten till 
Karlstad.

Varför används inte Hesa Fredrik?
Kommunchef Torbjörn Falk informerar om läget med civilförsvaret och hur det har sett ut 
historiskt. Det finns inget krav på att Hesa Fredrik ska användas. Tills den en nya lagen om 
Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som väntas komma 2023. Innan dess ansöker 
inte kommunen om ett flyglarm av den gamla modellen ”Hesa Fredrik”. Myndigheten för 
skydd och beredskap är ansvarig för VMA.

Torbjörn Falk berättar också om hur han ser på hotet mot Sverige med anledning av kriget i 
Ukraina. Det största problemet Torbjörn ser är ett längre avbrott i elförsörjningen, inte om 
Hesa Fredrik fungerar eller inte. Viss diskussion vidtog om antalet skyddsrum som finns i 
kommunen och hur funktionella de är. Fastighetsägaren är den som är ansvarig för 
skyddsrummen. Befintliga skyddsrum ska utrymmas inom 48 timmar. 

Torbjörn avslutar med att ställa den retoriska frågan – Kan det som händer i Ukraina hända 
oss? Torbjörn menar att sannolikheten är för ett sådant scenario är nästan obefintligt. Det 
som är hot, är cyberattacker och strömförsörjningsproblem. Men med ett eventuellt NATO-
medlemskap kan nog också sabotage och gränskränkningar till sjös och på land öka.
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fortsättning §10

Fråga om rådets beredning och organisation
Per Lawén svarar: Rådets beredningsgrupp tar upp frågan inför hösten. 

Begäran om utskick av reglemente till alla rådets medlemmar
Reglementet kommer att skickas ut med nästa kallelse till rådets alla medlemmar.
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