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Mötets öppnande

Kommunfullmäktiges ordförande förklarar kommunfullmäktiges sammanträde öppnat.
____________________

Justerandes signatur
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Upprop

Kommunsekreterare Lennart Aronsson förrättar upprop samt därefter meddelar vilka ersättare som
tjänstgör istället för ordinarie ledamöter som har förhinder att närvara på fullmäktiges möte idag.
____________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Val av protokollsjusterare samt bestämmande av
justeringens tid och plats

Kommunfullmäktiges beslut
Utse Janina Hjälm (S) och Monica Ståhl (KD) till protokolljusterare samt att justeringen äger rum
fredagen den 26 mars klockan 10.00 i Kommunhuset, Storfors.
____________________

Justerandes signatur
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Dnr KS/2020:527, KS/2020:576, KS/2021:16

§4

Meddelanden

Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Backelin (S) läser upp redovisade meddelanden.
Länsstyrelsen Värmland
Ny ledamot/ersättare i Kommunfullmäktige:
Kommun:
Storfors kommun
Parti:
Arbetarpartiet – Socialdemokraterna.
Ny ledamot:
Janina Hjälm (S)
Ny ersättare:
Mika Uutela (S)
Avgången ledamot:
Cassandra Östlund (S)
Överförmyndarnämnden
Protokoll 2020-12-14 § 74-80, sekretess § 81-87.
Attestförteckning 2021 Januari
Värmlands läns Kalkningsförbund
Direktionen Protokoll 2020-11-24
Presidie protokoll 2020-11-10 § 54-65
Presidie protokoll 2020-11-23 § 66-74.
Tillväxt- och tillsynsnämnden
Protokoll 2020-12-10 § 89-100.
Värmlands Läns Vårdförbund
Protokoll från Direktionen 2020-11-27 § 49-64.
Länsstyrelsen Dalarnas län
Protokoll efter tillsyn av Östra Värmlands överförmyndarnämnd i december 2020.
Gemensam Drift och servicenämnd
Protokoll 2020-11-26.
Protokollsutdrag § 8 Mötesdatum för gemensamma drift och servicenämnden 2021.
Protokollsutdrag § 9 Budget 2021.
Östra Värmlands överförmyndarnämnd
Protokoll 2021-01-18 1-4 samt § sekretsss.
Bergslagens Räddningstjänst
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst
Protokoll 2020-12-02 § 38-45.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 4 forts.
Tillväxt- och tillsynsnämnden
Protokoll 2021-02-11 § 1-11.
Protokollsutdrag 2021-02-11 § 3 Årsredovisning 2020.
Årsredovisning 2020.
Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2020.
Bergslagens Räddningstjänst
Direktionen för bergslagens Räddningstjänst
Protokoll 2021-02-24 § 1-12.
Årsredovisning 2020.
Karlskoga kommun
Protokoll från Kommunstyrelsens Karlskoga och Storfors samråd med Tillväxt- och
tillsynsnämnden den 1 mars 2021.
Administrativa nämnden
Protokoll 2021-01-28 § 1-8
Värmlands läns Vårdförbund
Direktionen Protokoll 2020-10-14 § 34-48.
Direktionen Protokoll 2020-11-27 § 49-64.
Värmlands läns Vårdförbund – Revisorerna
Utlåtande avseende delårsrapport 2020.
Följebrev delårsbokslut
Delårsrapport 2020.

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen av meddelanden och lägga dem till handlingarna.
____________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2021:69

§5

Motion från Stefan Valentin Larsson (M): Samarbete med
kommuner i Östra Värmland gällande Karlskoga Sjukhus

Fullmäktigeledamoten Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M) har inkommit med
rubricerad motion.
Stefan Valentin Larsson (M) redogör för sin motion.
Förslag till beslut: Kontakta Karlskoga och inled undersökning om möjligheterna för Storfors
kommun att ingå i partnerskapet.

Kommunfullmäktiges beslut
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
____________________

Beslutet skall skickas till
Stefan Valentin Larsson (M)
Peter Farrington (M)
KS kansli, Lennart Aronsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2021:71

§6

Motion från Stefan Valentin Larsson (M): Trafikförbättrande
säkerhetsåtgärder.

Fullmäktigeledamot Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M) har inkommit med
rubricerad motion.
Stefan Valentin Larsson (M) redogör för sin motion.
Förslag till beslut:
Genom att förbjuda all motorfordonstrafik och tillåta gående/cyklar endast från
(alternativt enkelrikta backe och tillåt endast uppfart och ej nedfart i backe, backe i korsningen)
Ringvägen/Gärdesgatan ned till Häggdrågsgatan, åtgärd för att skydda oskyddade trafikanter
så som fotgängare/cyklister, uppnår vi en högre säkerhet på våra tätortsgator.
Detta föreslås kombineras med den förestående återöppningen av Kvarnvägen, då minskas även
biltrafiken /genomfartstrafiken i området ”Gärdet” ytterligare i vad som endast kan beskrivas som
ett barnrikt villa område.
Gällande alternativ enkelriktning
Att tillåta uppfarten är att föredra då man har ett naturligt fartbegränsande hinder innan man
påbörjar färden uppför/korsningen Häggdrågsgatan/Gärdesgatan samt att föraren av fordon har fritt
synfält upp i hela backen i motsats till vad man har i den andra färdriktningen.
Förslaget kan och bör i framtiden kompletteras med att ansluta den ”nya” gång och cykelvägen i
backen till den befintliga gång cykelvägen vid järnvägskorsningen-Häggdrågsgatan.

Kommunfullmäktiges beslut
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
____________________

Beslutet sak skickas till
Stefan Valentin Larsson (M)
Peter Farrington (M)
KS, kansli Lennart Aronsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2021:70

§7

Motion från Stefan Valentin Larsson (M): Heltid för ofrivilligt
deltidsanställda inom kommunens organisation

Fullmäktigeledamoten Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M) har inkommit med
rubricerad motion.
Stefan Valentin Larsson (M) redogör för sin motion.
Förslag:
Inventera behovet, upprätta en handlingsplan, implementera, inom 2 år skall samtliga som önskar
heltid och har kompetens/erfarenhet så också konsekvent erbjudas heltid.

Kommunfullmäktiges beslut
Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.
____________________

Beslutet skall skickas till
Stefan Valentin Larsson (M)
Peter Farrington (M)
Lennart Aronsson, KS kansli

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2021:64

§8

Interpellation från Stefan Valentin Larsson (M) till
Kommunalråd Hans Jildesten (S): När kommer Kvarnvägen
att fysiskt öppnas och varför har det tagit sådan tid att öppna
Kvarnvägen

Fullmäktigeledamot Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M) har inkommit med en
Interpellation daterad 2021-01-13. Interpellation är ställd till Kommunstyrelsens ordförande
Hans Jildesten (S).
Nedan redovisas Interpellationen.
”När kommer Kvarnvägen att fysiskt öppnas och varför har det tagit sådan tid att öppna
Kvarnvägen?
Beskriv vilka hinder som uppstått då öppnandet planerats under ett flertal år, projekt planen,
vilket arbete som genomförts, vilket arbete som kvarstår, kostnad för projektet och beräknad
färdigställande datum.
Bakgrund
2018 tog Socialdemokraterna ett beslut att öppna Kvarnvägen för allmän trafik igen.
Redan 2014 lämnade Moderaterna i Storfors in ett förslag/motion om att öppna Kvarnvägen och
under åren har medborgarförslag inlämnats med samma krav.
Kommunen har under 2019 och under 2020 gett återupprepade löften om öppnande av vägen och i
april 2020 ägde ett samråd rum och kommunen meddelade på sin hemsida under våren 2020 att
under hösten 2020 skulle öppnandet och återställandet av vägen genomföras och vara klart, så har
inte skett”
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) besvarar interpellationen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens ordförandes svar på interpellationen, se bilaga 1.
Interpellationen skall anses besvarad.
____________________

Beslutets ska skickas till

Stefan Valentin Larsson (M)
Peter Farrington (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2021:65

§9

Interpellation från Stefan Valentin Larsson (M) till
Kommunalråd Hans Jildesten (S): Fråga gällande budget
Storfors kommun januari. Hur ser utfall och prognos ut
jämfört med budgeterat

Fullmäktigeledamot Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M) har inkommit med
Interpellation daterad 2021-01-27. Interpellationen är ställd till Kommunstyrelsens ordförande
Hans Jildesten (S).
Interpellationen redovisas nedan:
”Fråga gällande budget Storfors kommun 2021 januari, Hur ser utfall och prognos ut jämfört med
budgeterat?
Bakgrund
Efter ett flertal år med budgetar som inte hållit utan lämnat oss/kommunen med stora underskott
gentemot budget och stora underskott även i resultat på sista raden.
Så är det av största vikt att vi i kommunfullmäktige följer upp och gemensamt tillser att den
budget som en majoritet av kommunfullmäktige röstat för, följs och hålls.
Ser vi redan stora intäkts ökningar/eller minskningar?
Ser vi redan nu att någon del av budgeten/ansvarsområde halkar efter, håller eller går under budget
redan i januari 2021?”
Kommunstyrelsens ordförande besvarar Interpellationen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens ordförandes svar på Interpellationen, bilaga 2.
Interpellationen skall anses besvarad.
__________________

Beslutet skall skickas till
Stefan Valentin Larsson (M)
Peter Farrington (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2021:66

§ 10

Interpellation från Stefan Valentin Larsson (M) till
Kommunalråd Hans Jildesten (S): Frågan gällande bygget
av skolan i Bjurtjärn, Alkvettern

Fullmäktigeledamot Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M) har inkommit med
Interpellation daterad 2021-01-27. Interpellationen är ställd till Kommunstyrelsens ordförande
Hans Jildesten (S).
Interpellationen redovisas nedan:
”Fråga: Gällande bygget av Skolan i Bjurtjärn/Alkvettern.
Hur långt har kommunen kommit i projektet?
Ge oss en bild av läget, vad som hittills har gjorts och vad som kvarstår att göra,
en tidslinje för projektet vore trevligt att se.
Det har utfästs bland annat i budget arbetet för 2021 att byggandet av skolan skall vara
påbörjat innan slutet av den här mandatperioden?
Är detta upprepade löfte genomförbart?
Ekonomi, i den av kommunfullmäktige antagna budgeten för 2021 ser jag inga avsatta medel för
bygget av skolan, kan detta verkligen stämma?
Hur avser de styrande att finansiera skolbygget om det inte finns avsatta medel i budget och
hur mycket, hur stor andel av projektkostnaden får vi låna till?
har mark köpts in/säkerställts?
Har plan upprättats för område och när ska den ut för yttrande och när ska den behandlas av
kommunen?
Bakgrund
De boende i området Kyrksten/Bjurtjärn har under mycket lång tid, över flera val, av den styrande
majoriteten lovats en ny skola i området.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KF § 10 forts.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) bevarar Interpellationen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens ordförandes svar på Interpellationen, se bilaga 3.
Interpellationen skall anses besvarad.
____________________

Beslutet skall skickas till
Stefan Valentin Larsson (M)
Peter Farrington (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2021:67

§ 11

Interpellation från Stefan Valentin Larsson (M) till
Kommunalråd Hans Jildesten (S): Fråga gällande
kommunens totala borgensåtagande och låneutrymme

Fullmäktigeledamot Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M) har inkommit med
rubricerad Interpellation, daterad 2021-01-27. Interpellationen är ställd till Kommunstyrelsens
ordförande Hans Jildesten (S).
Interpellationen redovisas nedan:
Fråga: Gällande Kommunens totala borgensåtagande och låneutrymme.
Hur många och hur stora borgensåtaganden har kommunen idag?
Redovisa gärna per borgensåtagande och den totala borgenssumman.
Hur stort borgensåtagande och låneutrymme har kommunen kvar att utnyttja eller finns det ens
sådan gräns?

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten(S) besvarar Interpellationen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten besvarande av Interpellationen se bilaga 4.
Interpellationen skall anses besvarad.
____________________

Beslutet skall skickas till
Stefan Valentin Larsson (M)
Peter Farrington (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2021:68

§ 12

Interpellation från Stefan Valentin Larsson frågor gällande
omorganisationer i kommunens verksamhet

Fullmäktigeledamot Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M) har inkommit med
rubricerad Interpellation daterad 2021-01-13. Interpellationen är ställd till Kommunstyrelsens
ordförande Hans Jildesten (S).
Interpellationen redovisas nedan:
Frågor gällande Omorganisationen i Kommunens verksamhet.
Bakgrund
2020 genomfördes och avslutade en omorganisation av kommunens verksamhet.
Hur har omorganisationen tagits emot av medarbetarna?
Har omorganisationen burit frukt?
Hur mycket har sparats i kronor och ören genom omorganisationen och vad har
omorganisationen kostat?
Hinner medarbetarna med sina nya arbetsuppgifter?
Finns det arbetsuppgifter som inte tilldelats en fysisk person ännu?
Finns det arbetsuppgifter eller kommunala lagstadgade åtagande som i den nya
organisationen ännu inte uppfyllts/utförs?
Finns behov av ytterligare rekrytering/personal reducering eller förändringar inom organisationen?
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) besvarar Interpellationen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens ordförande svar på Interpellationen, se bilaga 5.
Interpellationen skall anses besvarad.
____________________

Beslutet skall skickas till

Stefan Valentin Larsson (M)
Peter Farrington (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2020:444

§ 13

Revidering av regler för kommunalt partistöd

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14:
Kanslichef Oskar Eklöf redogjorde för ärendet.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) ansåg att om möjligt utformas
reglerna/riktlinjerna på sådant sätt att respektive parti ej behöver insända ekonomisk redovisning
samt hur mycket som avsatts till kommande valperiod.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslog att tydliga redovisningsblanketter samt
anvisningar framtas.
Arbetsutskottet beslutade även att uppdra till Kommunchef Mats Öman att arbeta fram
redovisningsblankett och anvisningar för hur partierna skall redovisa för utbetalning av det
kommunala partistödet.
Anvisningar och redovisningsblankett redovisas för KSAU under våren 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-01-18 § 8 samt bilaga 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 129.
Bilaga 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1010-12-14 § 129.
Tjänsteutlåtande från kanslichef Oskar Eklöf, 2020-10-07.
Kommunsekreterare Lennart Aronsson redogör för ärendet. Kommunkansliet ska ta fram
underlag så att det tydliggörs vilka handlingar som de politiska partierna ska bifoga i samband
med ansökan om partistöd.

Kommunfullmäktiges beslut
Anta regler för kommunalt partistöd i Storfors kommun enligt bilaga 6.
___________________

Beslutet skall skickas till

Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)
Peter Högberg (V)
Håkan Larsson (C)
Peter Farrington (M)
Monica Ståhl (KD)
Juhani Verkkoperä (SD)
Urban Persson (StDe)
Oskar Eklöf
Lennart Aronsson
Pajo Vujic
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2020:488

§ 14

Biblioteksplan 2021-2024

Beskrivning av ärendet
Sedan 2014 har Sverige en bibliotekslag där det står att kommuner och landsting ska anta
biblioteksplaner (SFS 2013:801, 17 §). Det åligger således varje kommun att anta en
biblioteksplan. Den verksamhet som ska ingå i biblioteksplanen är den biblioteksverksamhet som
kommunen bedriver som huvudman. Eftersom Storfors kommun bedriver skolbiblioteksverksamhet som huvudman ska även den ingå i planen.
Storfors kommuns tidigare biblioteksplan gällde åren 2015-2018. Giltighetstiden förlängdes av
kommunfullmäktige med ett år i taget för 2019 respektive 2020. Kommunfullmäktige har uppdragit
Kultur- och fritidsenheten att ta fram en ny biblioteksplan för 2020-2023. I och med förlängningen
av den tidigare biblioteksplanen föreslås den nu framtagna biblioteksplanen istället gälla 20212024.
Den nya biblioteksplanen är skriven och sammanställd av bibliotekschef Michael Nordeman. Inför
arbetet har kommunens tidigare biblioteksplan, regionala kultur- och biblioteksplaner, Kungliga
bibliotekets rekommendationer samt relevanta lagar och aktuell statistik gåtts igenom. Åsikter och
tankar från Storfors-bor har samlats in genom de många möten med kommuninvånarna som
bibliotekspersonalen har varje dag. Utkast till biblioteksplanen har därefter diskuterats bland
bibliotekspersonalen och med Olle Rodéhn, enhetschef Kultur och fritid, liksom med
biblioteksutvecklare Frida Närman på Region Värmland. Skolchef Annelie Izindre och samtliga
rektorer i kommunen har även de läst planen och ställer sig bakom den.

Beslutsunderlag
Biblioteksplan Storfors kommun 2021-2024
Tjänsteutlåtande från bibliotekschef Michael Nordeman, 2020-11-02.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 137 samt bilaga 4.
Kommunstyrelsen 2021-01-18 § 13 samt bilaga 3.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-03-18

Sida 21 (37)
Organ
Kommunfullmäktige

KF § 14 forts.
Bibliotekschef Michael Nordeman redogör för ärendet. Vidare informerar Michael Nordeman om
utredning gällande Skolbibliotek.

Kommunfullmäktiges beslut
Anta Biblioteksplan Storfors kommun 2021-2024 enligt bilaga 7.
____________________

Beslutet skall skickas till
Olof Rodéhn
Michael Nordeman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-03-18

Sida 22 (37)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2020:489

§ 15

VA-Policy för Storfors kommun 2020-2032

Beskrivning av ärendet
Teknisk drift har med stöd av konsult kartlagt Kommunens nuvarande och kommande
VA-verksamhet. Arbetet har utmynnat i att VA-policy har framtagits.
Kostnaden för framtagandet har uppgått till 300 000 kr varav 225 000 kr har finansierats med
bidrag (LOVA – Lokala vattenvårdsprojekt) från Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
VA-policy
Tjänsteutlåtande från Tf. enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää, 2020-11-24.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 138 samt bilaga 5.
Kommunstyrelsen 2021-01-18 § 14 samt bilaga 4.
Tf. enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää redogör för ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
Anta VA-policy för Storfors kommun 2020-2032 enligt bilaga 8.
____________________

Beslutet skall skickas till
Jukka Mäenpää

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-03-18

Sida 23 (37)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2020:489

§ 16

VA-Plan för Storfors kommun 2020-2032

Ärendebeskrivning
Teknisk drift har med stöd av konsult kartlagt kommunens nuvarande och kommande VAverksamhet. Arbetet har utmynnat i att VA-policy och VA-plan tagits fram för åren 2020 till 2032.
Kostnaden för framtagandet har uppgått till 300 000 kr varav 225 000 kr finansierats med bidrag
(LOVA – Lokala vattenvårdsprojekt) från Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
VA-plan 2020-2032
Styrande dokument och lagstiftning
Tjänsteutlåtande från Tf. enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää, 2020-11-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 139 samt bilaga 6.
Kommunstyrelsen 2021-01-18 § 15 samt bilaga 5.
Tf. enhetschef Teknisk drift Jukka Mäenpää redogör för ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
Anta VA-Plan för Storfors kommun 2020-2032 enligt bilaga 9.
____________________

Beslutet skall skickas till
Jukka Mäenpää

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-03-18

Sida 24 (37)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2020:491

§ 17

Avgifter för parkeringsplatser för personal

Beskrivning av ärendet
Tidigare beslut om avgifter för personalparkering omfattade motor- och kupévärmare. Eftersom det
nu även tillkommit parkeringsplatser med laddstolpar för el-bilar behöver avgifterna uppdateras. Ett
nytt förslag har tagits fram av teknisk drift.

Beslutsunderlag
Avgifter för parkeringsplatser för personal, 2020-11-02.
Tjänsteutlåtande från Tf. enhetschef teknisk drift Jukka Mäenpää, 2020-11-02 samt
bilaga till tjänsteutlåtandet.
Taxa 2020-11-02 Avgifter för parkeringsplatser för personal.
Skrivelse från verksamhetschef Stöd & service Ing-Marie Thyr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 140 samt bilaga 7.
Kommunstyrelsen 2021-01-18 § 16 samt bilaga 6.
Tf. enhetschef Teknisk drift redogör för ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
Anta avgifter för parkeringsplatser för personal enligt bilaga 10.
____________________

Beslutet ska skickas till
Jukka Mäenpää

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-03-18

Sida 25 (37)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2020:569

§ 18

Revidering av Taxor inom Vård och omsorg

Beskrivning av ärendet
Vid intern översyn av taxor inom vård och omsorg framkom behov av en
- sammanställning av tidigare beslutade taxor
- korrigering av vilka taxor som föreslås ingå i maxtaxa respektive inte ingå i maxtaxa
- komplettering av taxor vilka inte tidigare fakturerats kund
Syftet med översynen har varit ökad överskådlighet och förståelse för befintliga taxor.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért, 2021-01-04.
Taxebilaga
Kommunstyrelsen 2021-01-18 § 21 samt bilaga 10.
Verksamhetschef Vård och omsorg Margareta Albért redogör för ärendet.
I taxebilaga redovisas olika tjänster och avgifter för år 2020 och förslag till kostnad år 2021 samt
vilka tjänster som ingår i maxtaxan respektive inte ingår i maxtaxan.
Vidare lämnas en redovisning av maxbelopp per månad, högkostnadsskydd, vad innebär
avgiftsutrymme, vad omfattas inom Personlig omsorg med mera.

Kommunfullmäktiges beslut
Anta revidering av taxor inom Vård och omsorg enligt bilaga 11.
____________________

Beslutet skall skickas till
Margareta Albért
Cecilia Collin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

STORFORS KOMMUN

PROTOKOLL
Datum
2021-03-18

Sida 26 (37)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2020:599

§ 19

Borgen för Storfors Sport och Aktivitetscenter

Beslutsunderlag
Powerpointpresentation Kommunstyrelsen 2021-03-15
Förslag Storfors Sport och Aktivitetscenter 2021-02-25.
Kommunstyrelsen 2021-01-18 § 27.
Bilaga 12 Kommunstyrelsen 2021-01-18 § 27.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 150.
Bilaga 12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14 § 150.
Tjänsteutlåtande 2020-12-13.
Verksamhetsutvecklare Anne-Louise Izindre redogör för ärendet.
Verksamhetsutvecklare Anne-Louise Izindre presenterar en PowerPoint presentation samt redogör
för förslag till Sport och aktivitetscenter.
Bakgrund
Det är Storfors Idrottsallians som är drivande i projektet. Under vintern 2020-2021 har de fört en
dialog med föreningslivet gällande verksamheter i en Sport och Aktivitetscenter.
I Storfors Sport och aktivitetscenter föreslås följande saker finnas:
 Padel
 Pickleball
 Bordtennis
 Luftgevärsskytte
 Golf- och skyttesimulatorer
 Ytor för interaktiv fitness och rörelseaktivitet.
Storfors Sport och aktivitetscenter planeras att byggas i anslutning till nuvarande bollhall i riktning
mot länsvägen.
Vad skulle uppförande av Storfors Sport- och aktivitetscenter innebära för positiva effekter:
 En unik anläggning som lockar besökare året om.
 Tillgängliggör en aktivare fritid.
 Urvalet av idrotter stärks.
 Förväntas resultera i minskad fetma och övervikt och mer välmående invånare.
 Storfors profileras, attraktiviteten stärks.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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KF § 19 forts.
Idrottsalliansen har under vecka 9 erhållit slutliga offerter
Den offert som idrottsalliansen antagits uppgår till ca 21 500 tkr samt därtill kostnader för
brandskydd. Slutsumma 22 miljoner 300 tkr.
Detta innebär att beräknad kostnad totalkostnad stigit samt därtill föreslagen summa som Storfors
kommun ska lämna borgen från 5 miljoner kronor har ökat till 13 miljoner kronor.
Möjliggörande för etablering av ett Sport och aktivitetscenter





Att bidrag beviljas från Allmänna Arvsfonden.
Att Storfors kommun borgar för lånen.
Att ett 49 årigt tomträttsavtal tecknas med Idrottsalliansen.
Att Storfors kommun utför en revidering av detaljplanen.

Med anledning av den föreslagna ökade borgenssumman har nedanstående kravspecifikation för
borgensåtagande under byggnationen och nytt borgensåtagande för Idrottsalliansen lån ställts till
Idrottsalliansen.





Har Idrottsalliansen möjlighet att lösa finansieringsfrågan utan kommunal borgen och
i så fall till vilken merkostnad.
Finansieringsplan och ekonomisk analys som ska innehålla:
- Kalkyler avseende investering.
- Kalkyler avseende driftskostnader och driftsintäkter.
- Lånebelopp.
- Beräkning av räntesatser, amorterings- och avskrivningstider.
- Giltighetstid för borgensåtagandet.
Att kalkylerade bidrag från Allmänna Arvsfonden beviljas.

Vidare meddelar verksamhetsutvecklare Ann-Louise Izindre att man genomfört
omvärldsbevakning. Man har bland annat sett på Lindesberg och andra kommuner.
Erfarenheten från Lindesberg, Kristinehamns kommuner visar att det är en god intäkt från Padel.
Idrottsalliansen har varit i kontakt med banken som meddelat att man beviljar hela lånet under
förutsättning att Storfors kommun lämnar borgen för samma belopp.
Finansieringsplan:
Beräknas att erhålla totalt ca 8,5 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden, Stiftelser, med flera.
Övriga medel täcks genom banklån.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Beräkning av kostnader och intäkter:
Verksamhetsutvecklare Anne-Louise Izindre presenterar kostnader och intäkter.
Det poängteras att upprättade kalkyler ej är några så kallade glädjekalkyler.
Exempelvis kan nämnas att vid beräkning av intäkter för Padelhall har beräknats en
beläggning av 30 % under 10 månader.
Då ska man ha i beaktande att redan befintliga Padelhallar i kranskommuner
har 100 % beläggning av nyttjande av Padelhallen.
Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att detta projekt är mycket bra för
Storfors kommun, dock på grund av de nya uppgifterna samt det högre borgensbeloppet än tidigare
beräknat yrkar Hans Jildesten (S) på återremiss till Kommunstyrelsen.
Stefan Valentin Larsson (M) yrkar att kommunfullmäktige idag beslutar att bevilja borgen till
Idrottsalliansen om 18 miljoner kronor.
Peter Högberg (V) yrkar på återremiss av ärendet till kommunstyrelsen.
Monica Ståhl (KD) yrkar på återremiss av ärendet till kommunstyrelsen.
Håkan Larsson (C) yrkar på återremiss av ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att ett extra Kommunstyrelsesammanträde kommer att äga rum 2021-03-25 för behandlande av Borgen till Idrottsalliansen för
byggnation av Storfors sport och aktivitetscenter, med hänsyn de högre borgensbeloppet som
föreslås. Då kan ärendet behandlas av Kommunfullmäktige 2021-04-15.
Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Backelin (S) konstaterar att det föreligger två förslag till
beslut. Stefan Valentin Larssons yrkande om att kommunfullmäktige beviljar en borgen om 18
miljoner kronor och återremissyrkanden från Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S),
Peter Högberg (V), Monika Ståhl (KD) och Oppositionsråd Håkan Larsson (C).
Därav ställer kommunfullmäktiges ordförande Thomas Backelin (S) frågan till
kommunfullmäktige:
Ska frågan avgöras idag eller senare?
Röstning ska genomföras:
Propositionsordning:
Ordföranden Thomas Backelin (S) uppläser följande propositionsordning vilken godkännes:
Den som röstar för att ärendet ska återremitteras till Kommunstyrelsen röstar JA.
Den som röstar att ärendet ska avgöras idag röstar NEJ

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstning:
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja-röst

Stefan Larsson (M)
Peter Farrington (M)
Lars Johrin (M)
Håkan Larsson (C)
Mikael Lind (C)
Hans Jildesten (S)
Kenneth Hjälm (S)
Janina Hjälm (S)
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)
Ingrid Resare (S)
Urban Lavén (S)
Ann-Sofie Hoffling (S)
Aurea Rioflorido Karlsson (S)
Birgitta Wiberg (S)
Lars-Erik Karlsson (V)
Peter Högberg (V)
Juhani Verkkoperä (SD)
Monica Ståhl (KD)
Ingrid Andersson (C)
Lennart Johansson (S)
Thomas Backelin (S)
Summa

Nej-röst

Avstår från
att rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18

3

Röstningsresultat
Ordföranden meddelar att 18 ledamöter/tjänstgörande ersättare röstat JA och 3 ledamöter röstat
NEJ.
Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut
Återremittera ärendet till Kommunstyrelsen.
____________________

Beslutet skall skickas till
Anne-Louise Izindre

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2020:601, KS/2021:89

§ 20

Rapportering ej verkställda beslut - avbrott i verkställighet
Q3 och Q4 2020

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens Individutskott protokoll 2020-12-16 § 66.
Kommunstyrelsens Individutskott protokoll 2021-02-10 § 9.
Tjänsteutlåtande från Administratör Sofia Axén, 2021-02-02.
Verksamhetschef Ing-Marie Thyr redogör för ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen rapportering ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet Q3 2020 och
Q4 2020.
____________________

Beslutet skall skickas till
Revisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2021:110

§ 21

Timtaxa 2021 för Tillväxt- och tillsynsnämndens
ansvarsområde

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan 2016. Sveriges Kommuner och regioner har tagit fram
en mall för beräkning av timtaxa för tillstånd och tillsynsärenden. Genom att lägga in nämnden
och förvaltningens kostnader och tillgängliga tillsynstid beräknas en timtaxa. Taxan är för
närvarande 950 kr/timme. Med tanke på kostnads- och löneutveckling hamnar den nya timtaxan på
995 kronor. Det innebär en ökning på 4,7 % över en femårsperiod.
Kommunfullmäktige i Karlskoga kommun beslutade 2020-12-08 § 192 att fastställa timtaxan för
Tillväxt- och tillsynsnämndens ansvarsområde till 995 kr/timme från och med den 1 januari 2021.

Beslutsunderlag
Karlskoga Kommuns kommunfullmäktige 2020-12-08 § 192.
Kommunstyrelsens protokoll den 17 november 2020 § 235.
Protokoll från Tillväxt- och tillsynsnämnden den 14 oktober 2020 § 74.
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2020
Förvaltningschef Trond Reimers redogör för ärendet.
Bygg- och miljöchef Karlskoga/storfors kommuner Trond Reimer redogör för ärendet.
Vid framtagandet av förslag till timtaxa har en omvärldsanalys genomförts för att se timpriser i
vissa andra kommuner.
Trond Reimers påpekar att i Karlskoga kommuns fullmäktige beslut 2020-12-08 § 192 beslutades
att fastställa timtaxan för tillväxt- och tillsynsnämndens ansvarsområde till 995 kr/timme från och
med den 1 januari 2021.
Datumet bör flyttas framåt avseende det datum som det ska börja gälla från och med den 15 april
i Storfors kommun.

Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Monica Ståhl (KD) yrkar bifall till Tillväxt och tillsynsnämndens förslag att timtaxan för
Tillväxt- och tillsynsnämndens ansvarsområde fastställs till 995 kr samt bifall till att datum från att
det ska gälla flyttas framåt.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa timtaxa för tillväxt- och tillsynsnämndens ansvarsområde till 995 kr/timme från
och med den 15 april 2021.
____________________

Beslutet ska skickas till
Tillväxt- och tillsynsnämnden Karlskoga – Storfors
trond.reimers@karlksoga.se

Justerandes signatur
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Dnr KS/2021:111, KS/2021:110

§ 22

Riktlinjer serveringstillstånd Storfors kommun

Beskrivning av ärendet
Den 23 maj 2017 respektive 17 augusti 2017 antog kommunfullmäktige i Karlskoga kommun
respektive Storfors kommun riktlinjer för alkoholservering. De kommunala riktlinjerna ska
regelbundet revideras och vid behov uppdateras.
Vid revidering av riktlinjer fastställs dessa av vid myndighetsnämnden.
Förslag till revidering av riktlinjerna togs upp för beslut i myndighetsnämnden den 16 april 2020.
Nämnden beslutade då att återremittera riktlinjerna för revidering i form av förenkling.
Återremitteringen resulterade i att riktlinjerna reviderades och
uppdaterades så tillvida att de skiljer sig ifrån tidigare fastställda version i sådan utsträckning att de
behöver fastställas på nytt av kommunfullmäktige.
Förändringen i riktlinjerna från tidigare fastställd version innebär förenkling och tydliggörande av
lagtext, samt vad som är kommunens bedömning och riktlinje och vad som är rättsregler.
Utformningen av dokumentet har i enlighet med detta ändrats så att avsnitten inleds med en
redogörelse för aktuell rättsregel. Därefter följer kommunens bedömning av hur rättsregeln tolkas
och tillämpas lokalt, vilket sedan bryts ner i form av riktlinjer.
Förändringarna innebär också att avsnittet som ger en kort sammanfattning av alkohollagen har
förkortats, förtydligats och gjorts mindre byråkratisk. Den lokala normaltiden för beviljad
serveringstid ändras från 01.00 till 02.00 inomhus. Serveringstiden för uteservering lämnas
oförändrad.

Beslutsunderlag
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november 2020.
Riktlinje för alkoholservering reviderad den 3 november 2020.
Riktlinje för alkoholservering fastställd den 23 maj 2017 av kommunfullmäktige Karlskoga
och 17 augusti 2017 av kommunfullmäktige Storfors.
Folkhälsomyndighetens vägledning för kommunala riktlinjer för alkoholservering.
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut den 12 november 2020.
Bygg- och miljöchef Karlskoga/Storfors kommuner Trond Reimers redogör för Tillväxt- och
tillsynsnämndens förslag 2020-11-12 § 81.
Vid framtagandet av förslag till riktlinjer serveringstillstånd har samverkan skett med
bland annat Polisen.
Trond Reimers meddelar att tillväxt- och tillsynsnämnden har lyssnat på remissinstanser. I denna
fanns bland annat Polismyndigheten. Polisen uppger att man ej bedömer det föreligga några
problem om normaltid för beviljande serveringstid ändas från nuvarande 01.00 till 02.00 inomhus.
Justerandes signatur
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Förslag på sammanträdet – Yrkanden
Monica Ståhl (KD) yrkar avslag på förslag till riktlinjer serveringstillstånd avseende
förändringen att den lokala normaltiden för beviljande serveringstid ändras från 01.00 till 02.00
inomhus.
Monica Ståhl (KD) yrkar att den lokala normaltiden för beviljande serveringstid kvarstår till
nuvarande 01.00.
Stefan Valentin Larsson (M) yrkar bifall till Tillväxt- och tillsynsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar bifall till Tillväxt- och tillsynsnämndens
förslag.
Lars-Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Tillväxt- och tillsynsnämndens förslag.
Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Backelin (S) finner att det föreligger två förslag.
Dels ett avslagsyrkande från Monica Ståhl (KD) avseende förändringen att den lokala normaltiden
för beviljande serveringstid ändras från 01.00 till 02.00 inomhus och bifallsyrkande till
Tillväxt- och tillsynsnämndens förslag från Hans Jildesten (S), Lars-Erik Karlsson (V) och
Stefan Valentin Larsson (M).

Röstning
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Backelin (S) ställer följande propositionsordning vilken
godkänns:
Den som röstar enligt Tillväxt- och tillsynsnämndens förslag röstar JA.
Den som röstar enligt Monica Ståhls avslagsyrkande röstar NEJ.
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Omröstning:
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Stefan Larsson (M)
Peter Farrington (M)
Lars Johrin (M)
Håkan Larsson (C)
Mikael Lind (C)
Hans Jildesten (S)
Kenneth Hjälm (S)
Janina Hjälm (S)
Eva-Lotta Härdig Eriksson (S)
Ingrid Resare (S)
Urban Lavén (S)
Ann-Sofie Hoffling (S)
Aurea Rioflorido Karlsson (S)
Birgitta Wiberg (S)
Lars-Erik Karlsson (V)
Peter Högberg (V)
Juhani Verkkoperä (SD)
Monica Ståhl (KD)
Ingrid Andersson (C)
Lennart Johansson (S)
Thomas Backelin (S)
Summa

PROTOKOLL
Datum
2021-03-18

Ja-röst

Sida 35 (37)
Organ
Kommunfullmäktige

Nej-röst

Avstår från
att rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19

2

Röstningsresultat
Ordföranden meddelar att 19 ledamöter/tjänstgörande ersättare röstat JA och 2 ledamöter röstat
NEJ.
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla Tillväxt- och tillsynsnämndens förslag.
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PROTOKOLL
Datum
2021-03-18

Sida 36 (37)
Organ
Kommunfullmäktige

KF § 22 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
Revideringen godkänns avseende riktlinjer för alkoholservering i Karlskoga och Storfors
kommuner.
Fastställa riktlinjer serveringstillstånd Karlskoga och Storfors kommuner.
Riktlinjerna ska börja gälla i storfors kommun från och med 2021-04-15.
____________________
Ledamot Monica Ståhl (KD) anmäler skriftlig reservation till förmån för sitt eget förslag.

Beslutet skall skickas till
Tillväxt- och tillsynsnämnden
trond.reimers@karlskoga.se
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PROTOKOLL
Datum
2021-03-18

Sida 37 (37)
Organ
Kommunfullmäktige

Dnr KS/2021:90

§ 23

Taxa för bygglovsärenden 2021

Beskrivning av ärendet
Den nuvarande taxan för bygglov behöver revideras på grund av att tiderna som ligger till grund för
beräkningen inte räcker till. Detta leder til att behovsutredningen och verksamhetsplanen blir
felaktig. I förlängningen medför detta underbemanning och ökad stress för personalen.

Beslutsunderlag
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen tjänsteskrivelse 2021-02-03.
Förslag Taxa för bygglovsärenden 2021.
Tidsuppfattning Tabell 1-19.
Taxa för bygglov 2020.
Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 2021-02-11 § 6
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade 2021-02-11 föreslå kommunfullmäktige i Karlskoga och
Storfors, att anta taxan för bygglov enligt förvaltningen förslag till taxa för bygglovsärenden 2021.
Taxan gäller från och med 1 april 2021.
Bygg- och miljöchef Karlskoga/Storfors kommuner Trond Reimers redogör för ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut
Anta taxan för bygglov för bygglovsärenden 2021 enligt bilaga 12.
Taxan skall börja gälla från och med den 15 april 2021.
____________________

Beslutet skall skickas till
Tillväxt- och tillsynsnämnden
Trond Reimers Karlskoga kommun
trond.reimers@karlskoga.se
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