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Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Pia Falk (S) 
Mathias Lindquist (S) 
Hans Backström (S) 
Jenny Blom (S) 
Björn Bäckström (SO) 
Eric Clifford (S) 
Nicklas Hartwig (S) 
Tore Lennartsson (C) ersätter Jörgen Hedeås (C) 
Peter Larsson (S) ersätter Eric Henriksson (S) 
Karin Jensen (S) 
Urban Karlsson (C) 
Eva-Karin Nilsson (S) ersätter Alexander Larsson (S) 
Håkan Larsson (S) 
Bert Larsson (SO ersätter Anita Lothe (SO) 
Birgitta Nilsson (S) 
Sickan Persson (S) 
Maria Sandgren Loa (V) 
Gunilla Sundqvist (S) 
Anders Örtendahl (C) 
Anna-Karin Byström (S) ersätter Mathias Andersson (S) 

ÖVRIGA 
Jan-Olof Appel, kommunchef 
Therese Pettersson, personalchef§§ 34-37 
Thony Liljemark, kommunsekreterare 
Mats Almemark, revisor 
Martin Edlund, revisor 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 17 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

ÄRENDEN 
Upprop 
Fastställande av tid för justering och val av justerare 
Godkännande av föredragningslistan 
Uppföljning och redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 
Motion angående ombyggnad/justering av farthinder längs Kapellvägen 
Rapportering ej verkställda, gynnade beslut enligt SoL och LSS kvartal I 2021 
Avsägelse· politiska uppdrag 
Fyllnadsval ersättare kommunstyrelsen 
Fyllnadsval ersättare miljö- och byggnämnd 
Fyllnadsval ersättare i Munkforsbostäder AB 
Fyllnadsval ersättare i styrelsen för Erlanderstiftelsen 
Fyllnadsval av ordförande i kommunfullmäktiges valberedning 
Anmälningar 
Informationsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 17 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

§ 34 

Upprop 
Kommunfullmäktiges beslut 
Uppropet godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 4 av 17 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

§ 35 

Fastställande av tid för justering och val av justerare 
Kommunfullmäktiges beslut 
Justering sker onsdag 23 juni kl 12.00. Mathias Lindquist (S) och Tore Lennartsson (C) utses till 
justerare. 

Qf 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 17 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

§ 36 

Godkännande av föredragningslistan 
Kommunfullmäktiges beslut 
Föredragningslistan godkänns med nedanstående tillägg: 
Fyllnadsval av ersättare till kommunstyrelsen 
Fyllnadsval av ersättare till miljö- och byggnämnd 
Fyllnadsval av ersättare till Munkforsbostäder AB 
Fyllnadsval av ersättare till styrelsen för Erlanderstiftelsen 
Fyllnadsval ordförande i kommunfullmäktiges valberedning 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 17 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

§ 37 

Uppföljning och redovisning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 2020 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen och tackar för redovisningen. 

Beslutsunderlag 
Personalchefens tjänsteskrivelse daterad 2021-06-02 

Ärendet 
Enligt bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för systematiskt arbetsmiljöarbete ska 
arbetsgivare varje år utföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Förvaltningen har utfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende 2020. 
Resultatet redovisas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som är de instanser som har det 
övergripande arbetsmiljöansvaret. 

Beslut skickas till 
Personalchef 

Qcf ~ <;.~ 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 17 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

§ 38 

Motion angående ombyggnad/justering av farthinder längs 
Kapellvägen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2021-05-05 
Motion inkom 2021-03-30 

Ärendet 
Ransäter-Munkfors centerkrets har genom Jörgen Hedeås lämnat in en motion angående farthindret på 
Kapellvägen. Farthindret innebär en för stor hastighetsminskning som i sin tur innebär en betydande 
negativ miljöpåverkan från berörd trafik. Även om farthindret är byggt enligt teknisk beskrivning så 
borde det gå att justera det så att trafiken kan passera med den hastighet som hastighetsbegränsningen 
innebär. 

Service bedömning 
Farthindret är byggt med anledning av klagomål från boende om höga hastigheter vilket också styrkts 
med mätningar. Farthinder byggs för att få ner hastigheten till 30 km/h då de flesta överlever att bli 
påkörda. Längs hela Kapellvägen finns korsande trafik till bostäder och stickvägar med en mängd 
oskyddade trafikanter. Bedömningen är därför att en låg hastighet ska hållas på vägen, farthindret är 
en viktig påminnelse om detta. Service bedömer inte att det finns anledning att bygga om hindret. 

Beslut skickas till 
Jörgen Hedeås 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 17 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

§ 39 

Rapportering ej verkställda, gynnade beslut enligt Sol och 
LSS kvartal 1 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06 
Individrapporter 

Ärendet 
Varje kvartal ska verksamhetsområdena omsorg och stöd och lärande och stöd rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) alla gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § 
Socialtjänstlagen, SoL och 9 § lagen om stöd och service (LSS), som inte verkställts inom tre 
månader. 

Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer över hur många gynnande 
beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. 

För kvartal 1 och verksamhetsområde omsorg och stöd finns inga ej verkställda beslut inom 
Äldreomsorgen enligt SoL att rapportera. 

Beslut skickas till 
Kommunens revisorer 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 17 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

§ 40 

Avsägelse politiska uppdrag 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Framställan beviljas. 
2. Hos länsstyrelsen anhålla om ny röstsammanräkning för att utse ny ledamot i 

kommunfullmäktige för Socialdemokraterna för tiden till och med 2022-10-14. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Alexander Larsson (S) 

Ärendet 
Alexander Larsson (S) avsäger sig samtliga politiska uppdrag. Enligt kommunens 
förtroendemannaregister har Alexander Larsson följande uppdrag: 
Ledamot kommunfullmäktige 
Ersättare kommunstyrelsen 
Ersättare i miljö- och byggnämnden 
Ersättare i Munkforsbostäder AB 
Ersättare i stiftelsen Erlandergården 
Ersättare i utskottet Lärande och stöd 
Ordförande i kommunfullmäktiges valberedning 

Beslut skickas till 
Socialdemokraterna 
Kommunfullmäktiges valberedning 
Miljö- och byggnämnden 
Stiftelsen Erlandergården 
Munkforsbostäder AB 
Länsstyrelsen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 17 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

§ 41 

Fyllnadsval ersättare kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Malin Lundberg (S) till ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Socialdemokraternas nominering 

Ärendet 
Socialdemokraterna nominerar Malin Lundberg (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter 
Alexander Larsson (S). 

Beslut skickas till 
Malin Lundberg 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 17 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

§ 42 

Fyllnadsval ersättare miljö- och byggnämnd 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Malin Lundberg (S). 

Beslutsunderlag 
Socialdemokraternas nominering 

Ärendet 
Socialdemokraterna nominerar Malin Lundberg (S) som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter 
Alexander Larsson (S). 

Beslut skickas till 
Malin Lundberg 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 17 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

§ 43 

Fyllnadsval ersättare i Munkforsbostäder AB 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Malin Lundberg (S) till ny ersättare i Munkforsbostäder AB. 

Beslutsunderlag 
Socialdemokraternas nominering 

Ärendet 
Socialdemokraterna nominerar Malin Lundberg (S) till ny ersättare i Munkforsbostäder AB efter 
Alexander Larsson (S). 

Beslut skickas till 
Malin Lundberg 

tik/ 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 17 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

§ 44 

Fyllnadsval ersättare i styrelsen för Erlanderstiftelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Mathias Lindquist (S) som ersättare i styrelsen för 
Erlanderstiftelsen. 

Beslutsunderlag 
Socialdemokraternas nominering 

Ärendet 
Socialdemokraterna nominerar Mathias Lindquist (S) som ny ersättare i styrelsen för 
Erlanderstiftelsen efter Alexander Larsson (S). 

Beslut skickas till 
Mathias Lindquist. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 14 av 17 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

§ 45 

Fyllnadsval av ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Birgitta Nilsson (S) till ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning. 

Beslutsunderlag 
Socialdemokraternas nominering 

Ärendet 
Socialdemokraterna nominerar Birgitta Nilsson (S) som ny ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning efter Alexander Larsson (S). 

Beslut skickas till 
Birgitta Nilsson 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 17 



Kommunfullmäktige 
Samman trädesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

§ 46 

Anmälningar 
Kommunfullmäktiges beslut 
Nedanstående ärenden anses anmälda och läggs till handlingarna. 

Följande ärenden anmäls: 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 17 



Komm unful !mäktige 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2021-06-22 

§ 47 

lnformationsärenden 
Kommunchef Jan-Olof Appel informerar. 

Covid 19 
• Ett första halvår starkt färgat av den pågående pandemin men läget har varit och är stabilt i 

kommunen 
• Följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer till punkt och 

pricka 

Omsorg och stöd 
• Lite oro bland medarbetare i delar av verksamheten men detta har fått en lösning 
• Intensivt arbete med rekrytering av semestervikarier 

Lärande och stöd 
• Tufft år för skolan på grund av pandemin 
• Individ- och familjeomsorgen/Arbetsmarknadsenheten/Öppenvården fungerar bra 

Service 
• Verksamheten löper på. Mycket jobb med pågående projekt bland annat upprustning av 

F orsnässkolan 
• Ser en ökning av efterfrågan på tomtmark 

Allmänt 
• Arrangemang: Inte många arrangemang i kommunen under sommaren på grund av pandemin 
• Ekonomi: försiktig optimism. Stabilt. 
• Inför hösten: Budgetarbete 
• Lite spänt politiskt läge i landet efter att riksdagen rösta igenom ett yrkande om misstroende 

mot regeringen 

Kommunchefen avslutade med att önska alla en fin och trevlig sommar. 

Ordförande tackade för informationen och tillönskade ledamöter och tjänstepersoner en skön sommar. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 17 av 17 


