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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-09 
 

Kallelse 
Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde.  
Ersättarna underrättas om sammanträdet. 
 
Tid: 2023-02-16, kl. 18:00 
 
Plats: Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset Storfors 
 
Program  
Tid  Programpunkt  Lokal  

17:00  Gruppmöte Socialdemokraterna Valsaren  

17:00 Gruppmöte Vänsterpartiet Bibliotekets grupprum B 

 
17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet 

 
Stora Galejan 

 
17:00 Gruppmöte Sverigedemokraterna 

 
Lärarpentryt 

 
17:00 Gruppmöte Kristdemokraterna 

 
Bibliotekets grupprum A 

17:00  Gruppmöte Centerpartiet Betaren  

18:00  Allmänhetens frågestund samt svar på frågor från 
föregående Kommunfullmäktige Valsaren  

18:15 Ordet är fritt Valsaren 

18:20  Presentation av förtroendevalda  Valsaren 

18:40 Ärendebehandling  Valsaren 

 
Håkan Larsson 
Ordförande 
 
Vid förhinder meddelar kommunfullmäktigeledamot detta till KS-kansli som inkallar 
ersättare efter ordning som fastställts vid val.  
Telefon 0550-651 47, 0550-651 53, 0550-651 37 eller storfors.kommun@storfors.se   

mailto:storfors.kommun@storfors.se
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-09 
 

 Ärenden Dnr Paragraf Tjänsteperson 

1 Mötets öppnande      

2 Fastställande av 
dagordning 

     

3 Upprop      

4 Val av protokollsjusterare 
samt bestämmande av 
justeringens tid och plats 

     

5 Meddelanden KS/2023:115    

6 Begäran om ändrad borgen 
hos Inlandståget AB till 
Inlandsbanan AB 

KS/2022:389 KS § 8 Ekonomichef  
Annette Olsson 

7 Sammanträdestider 2023 KS/2022:384 KS § 9   

8 Motion från Stefan 
Valentin Larsson (M) 
Motion om krav på 
ministandard för boende för 
individer, familjer, barn 
med försörjningsstöd 

KS/2020:550 KS § 13 Enhetschef IFO  
Ewa Sundberg,  

Enhetschef IFO  
Marina Collstam 

9 Rapportering ej verkställda 
beslut/avbrott i 
verkställighet Q 3 2022 

KS/2022:190 KS § 14 Enhetschef IFO  
Ewa Sundberg 

10 Bordlagt ärende: Val av 
Renhållningsbolaget i 
Mellansverige AB, styrelse 
2023-2026 

KS/2022:401 KF § 137  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2023-02-09 
 

 Ärenden Dnr Paragraf Tjänsteperson 

11 Bordlagt ärende: Val av 
ombud och ersättare till 
Värmlands Bergslags 
Turism ek. förening 2023-
2026 

KS/2022:401 KF § 175  

12 Rättelse av tid för Storfors 
kommuns revision från 
”2023-06-01  2026-05-31” 
till ”Mandatperiod 2023-
2026” 

KS/2022:401 KF § 129 Vise ordförande 
Kommunstyrelsen 
Ingmar Olsson 

13 Bordlagt ärende: Val av 
ordförande och vice 
ordförande i Storfors 
kommuns revision 
Mandatperiod 2023-2026 

KS/2022:401 KF § 129 Vice ordförande 
Kommunstyrelsen 
Ingmar Olsson 

14 Återkalla nominering av 
Borgerlig vigselförrättare 

KS/2023:66 
KS/2022:401 

KF § 159 Ordförande Valnämnden 
Peter Högberg 

 
 



   Utdragsbestyrkande 

    

 

 Sammanträdesprotokoll 
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

Drnr:2022/000112–111 
Sammanträdesdatum: 2022-12-07 

 

 
Plats och tid Brandstationen Karlskoga kl.09.00 

Mötet inleds med en träff av förbundets revisorer 
Beslutande Björn Nyström (m, Khn), Lennart Johansson (s, Sfs), Kerstin Ekström (m, Kga), Christer Olken 

(s, Hsf), Håkan Engström (s, Fsd), Franz Maretta (s, Dfs, Cristina Hjalmarsson (s, Khn) 

Ersättare Håkan Larsson (c, Sfs) 

Övriga deltagare Förbundschef Peter Backman, Avd. chef Kristoffer Roden, Ekonomichef Madelene Hedström, 
HR-specialist Cecilia Raner Björn, Avd. chef Tomas Carlsén, Avd. chef Susanne Berg Larsson, 
Lucia Skog brandinspektör, Ronja Björnklint praktikant HR student. 

Utses att justera Björn Nyström 

Justeringens tid och plats Team Engine 2022–12–19 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Brandstationen Kristinehamn 

Underskrifter  Paragrafer 

 Sekreterare 

 _____________________________________________________  
Cecilia Raner Björn 

§ 18–23 

 Ordförande 

 ____________________________________________________________________  
Lennart Johansson 

 
 Justerande 

 ____________________________________________________________________  
Björn Nyström 
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 Sammanträdesprotokoll 
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

 
Sammanträdesdatum: 2022-12-07 
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2 (11) 

 
 
 

Mötet inleds med förtroendevalda revisorers möte med BRT direktion. 09.00- 10.00  
 
Närvarande: Kristina Tjärnbro Lämås Khn, Peter Aschberg PwC, Tobias Isaksson Kga, 
Sture Beckman Hsf, Peteris Lauberts Fsd. 
 
Bakgrund  
Revisorer träffar årligen i december månad förbundsdirektionen för att samtala om 
aktuella frågor: 
 

• Hur ser den ekonomiska prognosen ut för 2022, några förändringar i prognosen 
efter  
delårsrapporteringen?  
 

• Hur tror direktionen att förbundets ekonomiska situation kommer att se ut de 
närmaste åren? 
 

• Hur ser direktionen på måluppfyllelsen för år 2022? 
 

• Får direktionen löpande uppföljning av verksamheternas utveckling? 
 

• Har direktionen vidtagit några åtgärder under året med anledning av den 
rapportering som lämnats om den verksamhetsmässiga och ekonomiska 
utvecklingen inom förbundet? 

 

• Hur anser direktionen att samarbetet inom Räddningsregion Bergslagen 
fortskrider? 

 

• Hur fortskrider arbete med en ny handlingsplan och anpassningar av andra 
styrdokument med utgångspunkt i förändringarna i LSO år 2021 inkluderat 
föreskrifter och allmänna råd? 

 

• Hur ser nuläget ut avseende tillsynsarbetet? 
 

• Hur arbetar förbundet för att utveckla verksamheten så att den kan möta 
framtida behov? 

 

• Hur ser direktionen på förbundets roll inom ramen för utvecklingen av 
totalförsvaret och i relation till medlemskommunerna? 

 
o Kopplat till ovanstående: 

• Vilka risker för olyckor och sårbarheter ser direktionen som de 
mest väsentliga? 
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• Har direktionen en tydlig bild av vad som förväntas av förbundet 
som resurs i det utvecklade totalförsvaret? 

 

• Har förbundet genomfört någon kapacitetsanalys som grund till 
att identifiera glapp rörande förmåga och behov av stärkta 
resurser för att kunna hantera ovanstående? 
 

• Hur har direktionen arbetat för att säkerställa tillräcklig intern kontroll under 
2022?  
 

• Vilka är de största utmaningarna direktionen ser i nuläget? 
 

• Finns det en planering för utbildning av den ”nya” direktionen 2023? 
 

• Reflektioner över mandatperioden? 
 

 
Direktionsordförande tackar förbundsrevisorerna för tillfället att få föra en dialog i ovan 
nämnda ärenden. 
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§ 18 
Delegationsordning 
 
Beslut  
 
Direktionen fastställer delegationsordningen för Bergslagens Räddningstjänst.  
 
Ärendebeskrivning  
Förbundsdirektionen får uppdra åt en ledamot, ersättare eller anställda inom 
kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst att besluta på direktionens 
vägnar i ett visst ärende. Regler om delegation framgår av Kommunallagen 6 kap 
§ 37–40 (2017:725). Genom delegationen flyttas beslutanderätten från 
direktionen till delegaten. Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen 
är juridiskt sett ett direktionsbeslut. Det innebär att det kan överklagas på 
samma sätt som ett vanligt direktionsbeslut. Beslut fattade genom delegation 
kan inte ändras av direktionen. Ärenden som är lämpliga att delegera ska 
normalt vara sådant som ofta återkommer, det vill säga ärenden av rutinartad 
karaktär som saknar principiell betydelse.  
 
Förbundsstaben har tagit fram förslag till ny delegationsordning för Bergslagens 
Räddningstjänst 
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§ 19 
Informationshanteringsplan 
 
Beslut 
Direktionen godkänner reviderad informationshanteringsplan. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundet har arbetat med att införa e-arkiv och i samband med detta reviderat 
den nu fastställda dokumenthanteringsplanen, bevarande- och gallringsplan för 
Bergslagens Räddningstjänst med diarienummer 242/09–100. 
Från den 1 januari 2023 kommer förbundet att gå över till E-arkiv och 
informationshanteringsplanen tar upp både handlingar som ska bevaras och 
handlingar som ska gallras och eventuell sekretess. Den innehåller uppgifter om 
gallringsfrister för varje handlingstyp och eventuella kommentarer. 
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§ 20  
Internbudget 
Beslut 
Direktionen fastställer internbudget 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Stabsavdelningen har upprättat ett förslag till drift- och investeringsbudget för 
2023 utifrån fastställd budget 2023 med plan för 2024–2025. 
Investeringsbudgeten 2023 uppgår till 5,5 mkr. 
I bilagan presenteras förbundets förslag till drift- och investeringsbudget, 
attestanter samt löneredogörare för 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 6DC72EB5-7265-44E4-99AC-1616F963798D. Page 6 of 12.



 Sammanträdesprotokoll 
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

 
Sammanträdesdatum: 2022-12-07 

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

7 (11) 

 
 
 
 
§ 21 
Jämlikhetspolicy 
 
Beslut 
Direktionen fastställer Jämlikhetspolicy för Bergslagens Räddningstjänst 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundet arbetar med att kunskapsförmedla jämställdhet och mångfald och 
kommer att arbeta mer aktivt med att bli jämställda och mer inkluderande 
genom ett ökat jämställdhets- och mångfaldsarbete.  
 
Förbundets jämställdhetspolicy antogs 2008-03-27 och nu har den reviderats och 
uppdaterats till en jämlikhetspolicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 6DC72EB5-7265-44E4-99AC-1616F963798D. Page 7 of 12.



 Sammanträdesprotokoll 
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 

 
Sammanträdesdatum: 2022-12-07 

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

8 (11) 

 
 
 
 
§ 22  
Taxor och avgifter 
 
Beslut 
Direktionen fastställer taxor och avgifter för 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens Räddningstjänst har inför budgetår 2023 upprättat taxor och avgifter 
inom områdena förebyggande verksamhet, räddningstjänst samt larmcentralen. 
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§23 
Rapporter 
 
Delegation 
Inget att rapportera 
 
Ekonomi 
Förbundet kommer att byta ut tekniken för utalarmering på samtliga stationer, 
med start i den norra delen av förbundet. Arbetet kommer att pågå under 2022–
2023 och den första delen beräknas kosta 200 tkr.  
 
Förbundet kan erbjuda både platsbundna och digitala externutbildningar. 
Efterfrågan har ökat något efter pandemin men intäkterna i förhållande till 
budget kommer inte uppnås under året. Personella förändringar på 
skyddsavdelningen medför även att intäkterna för tillsyner och kursen ”Heta 
arbeten” kommer bli lägre än budgeterat.  
 
Avskrivningskostnaderna beräknas bli 380 tkr lägre än budget på grund av 
förseningar i vissa investeringar samt för investering Kristinehamns kommun 2 
mkr där ett separat investeringsbeslut krävs.  
 
Budgeten för pensionskostnader 2022 är lagd utifrån den beräkning som KPA 
gjorde i december 2020. Den senaste prognosen från KPA i april visar att 
pensionskostnaderna beräknas bli 1,2 mkr lägre än budgeterat.  
 
Prisutvecklingen i samhället påverkar förbundets kostnader, framför allt när det 
gäller drivmedel där förbundet räknar med ett underskott på cirka 330 tkr.  
 
Förbundet räknar med ett nollresultat för året, exklusive reavinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserad värdeförändring på 
kortfristiga placeringar. Det som kan påverka resultatet negativt är om förbundet 
får större och mer omfattande händelser som kräver stor personell insats. I 
prognosen förväntas semesterlöneskulden öka med 2,1 % 
 
Granskning delårsrapport 
 
I granskningen framgår det att förbundet har upprättat delårsrapporten  
enligt lagens krav och god redovisningssed samt att resultaten i  
delårsrapporten i allt väsentligt är förenliga med de av direktionen fastställda 
målen för god ekonomisk hushållning. 
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Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption 
 
Förbundets revisorer har givit PwC i uppdrag att göra en granskning av om 
direktionens förebyggande arbete mot mutor och korruption är ändamålsenliga. 
 
Personal 
Tjänsten efter en pensionsavgång är tillsatt med Kjell Arvidsson och då titeln 
insatsledare inte längre kommer att används kommer nya titel att bli 
Verksamhetsutvecklare, Kjell ingår även i beredskapsfunktionen IL BRT. 
 
Vår assistent har sagt upp sig och annons gällande ny Administratör är utlagd, 
hittills har det inkommit ca 130 ansökningar. Intervjuer ska påbörjas den här 
veckan och inledningsvis är fyra personer kallade.   
 
Annonser gällande rekrytering brandman sommar finns ute och där har det 
hittills inkommit ett tjugotal ansökningar. 
 
Lönekartläggningen 2022 är beslutad i tillsammans med samverkan och den visar 
att förbundet inte har några osakliga löneskillnader. 
 
Räddningstjänstavdelningen 
Det har genomförts befälsutbildning samt även en övning i form av en 
huseldning i syfte att titta på ny släckteknik.  
 
Dagtidsstyrkan i Kristinehamn startar 2023-01-01 där en person har beredskap 
för att åka på larm med styrkan och de andra kommer att arbeta i hela förbundet 
med att serva deltidsstationer och med information och utbildning i 
kommunerna. 
 
MSB har gjort om utbildningssystemet och det kommer att bli svårt att utbilda 
Styrkeledare på deltid då utbildningen nu mer pågår under en längre tid vilket 
gör det svårt att komma ifrån från sitt ordinarie jobb. 
Styrkeledare på deltid kommer att i framtiden att utbildas till gruppledare. 
 
Skyddsavdelningen 
Förbundets två nya brandinspektörerna kommer att gå Tillsyn A under vår och 
höst 2023, det kommer bli svårt även under 2023 att uppnå tillsynsmålen. 
 
Projekt gällande att få igång bostadstillsyner har startat och tanken är att 
styrkorna kommer att genomföra dessa tillsyner när alla riktlinjer är på plats. 
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Larmcentralen 
Tre nya larmoperatörer är på plats och under utbildning.  
Larmcentralen deltar i olika välfärdsprojekt med bland annat e-hälsa. 
 
Info från Östra Värmlandsgruppen 
Information om förslag till ny sotningstaxa. Information om BRT:s ekonomi för 
att klargöra fakta kring pensionskostnader, reglering av årliga över-/underskott, 
likviditet och placeringar. 
 
 
Egenutvärdering Direktionen 
Direktionen har genomfört en egenutvärdering av arbetet under året. 
 
 
Beslut 
Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna. 
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll  2022-12-16

Tid och plats
2022-12-16, kl. 09:00 – 12:00
Hotell Best Western Gustaf Fröding, samt via länk

Tjänstgörande
Mattias J Fröding (KD) ordförande
Peter Söderström (S) (Arvika), tjänstgör § 6
Tomas Nilsson (S) (Grums)
Jens Fischer (OR) (Hagfors)
Kenth Carlsson (KD) (Hammarö)
Christian Sjöholm (S) (Kil)
Mathias Lindquist (S) (Munkfors)
Linda Johansson (S) (Sunne)
Per Lawén (S) (Forshaga), tjänstgör för Göran Adrian (C)

Justerare
Mathias Lindquist

Tid och plats för justering
Karlstad, 21 december, digital justering

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Gemensam drift- och servicenämnd

Sammanträdesdatum 2022-12-16

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-22.....................................................

Datum då anslaget tas ner 2023-01-13.....................................................

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, 

Karlstad

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

Comfact Signature Referensnummer: 58425SE
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll  2022-12-16

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad    Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213

Övriga närvarande
Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun.
Erika Sörqvist, koordinator drifts- och servicenämnden, Karlstads kommun.
Mikael Borén, IT-chef, Region Värmland.
Åsa Hansen, bibliotekschef, Karlstads kommun, klockan 09:20-10:00.
Petter Engelbertsson, samordnare webb och kommunikation Bibliotek Värmland, 
Karlstads kommun, klockan 09:20-10:00.

Underskrifter
Sekreterare .................................................................................

Erika Sörqvist

Ordförande .................................................................................
Mattias J Fröding

Justerare .................................................................................
Mathias Lindquist

Comfact Signature Referensnummer: 58425SE
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll  2022-12-16

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad    Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213

§ 6

Mötestider för drifts- och servicenämnden 2023
Dnr DSN/2022:21     Dpl 00

Drifts- och servicenämndens beslut
Drifts- och servicenämndens mötestider för 2023 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Enligt nämndens samverkansavtal ska nämnden sammanträda minst fyra 
gånger per år. Ett förslag till sammanträdesdatum för nämndens räkning har 
upprättats. Nämnden sammanträder i Karlstads kommun om inte nämnden 
bestämmer annat.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2022.

Beslutet skickas till
Samtliga parter i Drifts- och servicenämnden

Comfact Signature Referensnummer: 58425SE
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND
Protokoll  2022-12-16

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad    Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213

Information
Bibliotekssamverkan
Åsa Hansen, bibliotekschef Karlstads kommun, och Petter Engelbertsson, 
samordnare för webb och kommunikation Bibliotek Värmland, informerar. 

Informations- och kunskapsmaterial
Erika Sörqvist, koordinator drifts- och servicenämnden, informerar.

Uppföljning av verksamhetsplan och budget 2022
Erika Sörqvist, koordinator drifts- och servicenämnden, informerar.

Årshjul 2023
Erika Sörqvist, koordinator drifts- och servicenämnden, informerar.

Workshop
Workshop för drifts- och servicenämnden genomförs.

Comfact Signature Referensnummer: 58425SE
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GEMENSAM DRIFT- OCH SERVICENÄMND 

Protokoll 2022-12-16 

 

 

§ 6 

 

Mötestider för drifts- och servicenämnden 2023 
Dnr DSN/2022:21     Dpl 00 

 

Gemensam drift- och servicenämnds beslut 

Drifts- och servicenämndens mötestider för 2023 godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt nämndens samverkansavtal ska nämnden sammanträda minst fyra 

gånger per år. Ett förslag till sammanträdesdatum för nämndens räkning har 

upprättats. Nämnden sammanträder i Karlstads kommun om inte nämnden 

bestämmer annat. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2022. 

 
Beslutet skickas till 

Samtliga parter i Drift-och servicenämnden 
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Karlstads kommun 

Webbplats 

karlstad.se 

E-post 

karlstadskommun@karlstad.se 

Organisationsnr 

212000-1850 

Postadress 

Karlstads kommun 

651 84 Karlstad 

Besöksadress 

Kontaktcenter 

Västra Torggatan 26 

Telefon 

054-540 00 00 

Fax 

054-15 50 39 

 

 

Bankgiro 

405-2213 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Tjänsteskrivelse  2022-12-09 

Erika Sörqvist, 054-5407132 

Erika.sorqvist@karlstad.se 

 

 

 

Mötestider för drifts- och servicenämnden 2023 
Dnr DSN/2022:21     Dpl 00 

 

Kommunledningskontorets förslag till beslut 

Drifts- och servicenämndens mötestider för 2023 godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt nämndens samverkansavtal ska nämnden sammanträda minst fyra 

gånger per år. Ett förslag till sammanträdesdatum för nämndens räkning har 

upprättats. Nämnden sammanträder i Karlstads kommun om inte nämnden 

bestämmer annat. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2022. 

 

Ärende 

Förslag till nämndens sammanträdesdatum 2023: 

  

Fredagen den 27 januari kl 9-11. 

Fredagen den 24 februari kl 9-11. 

Fredagen 26 maj kl 9-11. 

Fredagen den 22 september kl 9-11. 

Fredagen den 15 december kl 9-11. 

 

 

Ann Otto Nemes 

Utvecklingsdirektör 

Erika Sörqvist 

Koordinator 

 
Beslutet skickas till 

Samtliga parter i Drift-och servicenämnden 

 

 



 Sammanträdesprotokoll 1(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 Plats och tid Torsdagen den 15 december 2022 i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, 
klockan 09:00 – 10:40 
Sammanträdet ajournerades 09:20 – 09:30 
 
 Beslutande Linda Brunzell (M), Ordförande 
Thomas Backelin (S), 1:e vice ordförande 
Göran Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Per-Olof Södergren (C) 
Birgitta Malmberg (L) 
Urban Jonsson (S) 
Lars-Erik Karlsson (V) 
 

Tjänstgörande ersättare 

 
Lennart Johansson (S) tjänstgörande ersättare för Lars-Erik Karlsson (V) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Annica Wetterling (M) 
Lennart Bergius (C) 
Torbjörn Svensson (KD) 
Erika Eriksson (S) 
Yvonne Johansson (S) 
Peter Farrington (M) 
 

Övriga deltagare Anna am Zoll, förvaltningschef 
Lars Viitanen, miljöchef 
Håkan Blomquist, bygglovschef 
Madelein Mattsson, ekonom 
Anders Pettersson, förvaltningssekreterare 
 

Utses att justera Per-Olof Södergren (C) Ersättare  Birgitta Malmberg (L) 

Justeringens plats och tid Digital justering, 20 december 2022 
 
Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 91-100 
 Anders Pettersson  

 Ordförande ……………………………………………………… 
 

 Linda Brunzell (M)  

 Justerare ……………………………………………………… 
 

 Per-Olof Södergren (C)  



 Sammanträdesprotokoll 2(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Tillväxt- och tillsynsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-21 Datum då anslaget tas ned 2023-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Skrantahöjdsvägen 35 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Anders Pettersson  

 



 Sammanträdesprotokoll 3(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 91 Dnr 2022-00002  Verksamhetsrapport 2022 .......................................................................................... 4 
§ 92 Dnr 2022-00145  Arbetsmiljöplan 2023 .................................................................................................... 5 
§ 93 Dnr 2022-00131  Behovsutredning 2023 - 2025 ................................................................................... 6 
§ 94 Dnr 2022-00144  Internbudget 2023 .......................................................................................................... 8 
§ 95 Dnr 2022-00143  Attestförteckning 2023 ................................................................................................. 9 
§ 96 Dnr 2022-00142  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Sanktionsavgift för 
tillbyggnad av enbostadshus utan lov och startbesked .................................................................................. 11 
§ 97 Dnr 2022-00003  Delegationsbeslut .......................................................................................................... 13 
§ 98 Dnr 2022-00004  Inkomna handlingar ..................................................................................................... 14 
§ 99 Dnr 2022-00005  Avslutade lantmäteriförrättningar ......................................................................... 15 
§ 100 Dnr 2022-00006  Förvaltningsinformation ............................................................................................ 16 

 



 Sammanträdesprotokoll 4(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr 2022-00002 
 
Verksamhetsrapport 2022 
 

Sammanfattning 
För bygglovsenheten har implementeringen av ärendehanteringssystemet 
Castor fortsatt under november och en grundutbildning på två dagar har 
genomförts för enhetens alla handläggare. Konverteringen från det gamla 
till det nya systemet är färdig och handläggning har under perioden kunnat 
påbörjas. En annons om tillsvidareanställning gällande bygglovsinspektör 
har varit ute under november. Tillsättning planeras i början av januari. En 
bygglovsinspektör gick hem på föräldraledighet i slutet av perioden. 

Miljöenheten fokuserar på miljötillsyn. Verksamheter har uppmanats att 
inkomma med rapport om hur verksamhetens egenkontroll gått till. Arbete 
med rutiner och mallar pågår fortfarande. Ecos-utbildning har genomförts 
för samtliga medarbetare på miljöenheten. En miljöinspektör har avslutat 
sin tjänst i slutet av november, det finns flera sökande till tjänsten. 

Sektionen för bostadsanpassning (BAB) har varit på utbildningskonferens 
med temat; skriva rätt, bemötande och företräda med fullmakt. Det har även 
genomförts ett samverkansmöte med Örebro län gällande parkeringskort 
med fokus att skapa en enhetlig ansökningsblankett för sökande. 
Fortfarande många inkommande ärenden. 
Den 10 november hölls ett samråd mellan Storfors och Karlskoga 
kommuner. Där presenterades, bland annat, förvaltningens avsevärt 
förbättrade HME-resultat. 

Tillväxt- och tillsynsnämnden redovisar ett negativt resultat om 961 tkr vid 
utgången av november månad. Anledningen hänförs till Bygglov och Tillsyn 
som inte uppnår periodens budgeterade intäkter. Prognosen för helåret 
sätts till minus 2 mkr och beror främst på att budgeterade intäkter inte 
förväntas uppnås. 
 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december 2022 
Verksamhets- och ekonomirapport november 2022 
Bilaga 1 – HME-resultat 2021 jfr 2022 
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden godkände verksamhets- och ekonomirapport 
november 2022. 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 5(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr 2022-00145 
 
Arbetsmiljöplan 2023 
 

Sammanfattning 
Varje förvaltning ska årligen upprätta en arbetsmiljöplan. 
Arbetsmiljöplanen ska omfatta alla medarbetare i berörd förvaltning. 
Därvid även praktikanter, inhyrd personal och deltagare i 
arbetsmarknadspolitiska program. 

Syftet med arbetsmiljöplanen är att skapa tydlighet och struktur i tillväxt- 
och tillsynsförvaltningens arbete. Arbetsmiljöplanen ska också bidra till en 
enhetlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet och är en del i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på förvaltningsövergripande nivå.  

De förvaltningsspecifika målen som föreslås är: 
- Tillväxt- och tillsynsförvaltningens medarbetare känner sig trygga i 

sin myndighetsutövning. 
- Tillväxt- och tillsynsförvaltningens medarbetare medverkar aktivt i 

arbetsmiljöarbetet. 
- Tillväxt- och tillsynsförvaltningens medarbetare känner sig trygga i 

sitt bemötande och i sin kommunikation med invånare och övriga 
samarbetspartners. 

- Tillväxt- och tillsynsförvaltningen känner motivation till sitt arbete. 
- Tillväxt- och tillsynsförvaltningens medarbetare upplever en 

tydlighet i förvaltningens mål och uppdrag samt förväntningar på 
respektive roll. 

- Tillväxt- och tillsynsförvaltningens medarbetare upplever en god 
psykosocial arbetsmiljö. 

 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2022 
Arbetsmiljöplan 2023 
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att anta Arbetsmiljöplan 2023. 
 
 
 
Expedieras till 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 6(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 2022-00131 
 
Behovsutredning 2023 - 2025 
 

Sammanfattning 
Planering för 2023 har genomförts utifrån befintliga taxor, behov, statistik 
och omvärldsbevakning. Det samlade behovet för Tillväxt- och 
tillsynsförvaltningen visar att det krävs 25 tjänster för att klara tillsyn och 
det tillsynsrelaterade uppdraget fullt ut. Behovet inför 2023 visar att 
förvaltningen ej har de resurser som krävs för att fullfölja uppdraget. 

Politiken har dock tillskjutit mer resurser och inga större prioriteringar 
krävs inför 2023. Indirekt har dock behovsutredningen hanterat ett större 
resursbehov men fördelat det över flera år. Det största behovet är den 
tillsynsskuld som byggts upp inom byggenheten där prioriteringar skett på 
handläggning av inkommande ansökningar/anmälningar som inneburit att 
en tillsynsskuld byggts upp. I behovsutredningen har resursbehovet 
fördelats på flera år.  

I tabellen nedan framgår hur många tjänster som skulle behöva tillsättas för 
att fullfölja det totala uppdraget 2023 innan prioritering. 
 

Område Behovs-
utredning 

timmar 

Tillgängliga 
resurser 

december 
2022 

Resursbehov 
2023 

Differens 

Bygglov  8 083 7,5  9,1 1,6 

Livsmedel 1 819 1,5 2 0,5 

Servering 1 028 1 1 0 

BAB 1 800 1,3 1,8 0,5 

Trafik 510 0,5 0,5 0 

Miljöskydd 6 423 5 7 2 

Hälsoskydd 1 630  2 2 0 

Stab - 2 2 0 

Gemensam 
tillsynstid 

21 293 20,8 25,4 4,6 

 
 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 december 2022 
Behovsutredning 2023 - 2025 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 7(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutade att anta behovsutredning för 2023 
– 2025 enligt förvaltningens förslag. 
 
 
 
Expedieras till 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
Kommunstyrelsen Karlskoga kommun 
Kommunstyrelsen Storfors kommun 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 8(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr 2022-00144 
 
Internbudget 2023 
 

Sammanfattning 
Tillväxt- och tillsynsnämnden har upprättat internbudget för år 2023 
baserad på kommunfullmäktiges beslut av Mål- och budget 2023 den 29 
november 2022 under förutsättning att den vinner laga kraft. Nämnden har 
för år 2023 tilldelats en driftbudgetram på 9 879 tkr samt en 
investeringsram på 0 kr. 

Under år 2022 genomgick förvaltningen en omorganisation varför en 
förändring gjorts i fördelning av medel mellan enheterna inför år 2023. 
Tillväxt- och tillsynsnämnden har inte tilldelats någon budget för 
investeringar för år 2023. 
 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december 2022  
Tillväxt- och tillsynsnämndens internbudget 2023 
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden godkände tillväxt- och tillsynsnämndens 
internbudget 2023 enligt förvaltningens förslag. 
 
 
 
Expedieras till 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
Kommunstyrelsen Karlskoga kommun 
Kommunstyrelsen Storfors kommun 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 9(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr 2022-00143 
 
Attestförteckning 2023 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinje Attestreglemente för Karlskoga 
kommun. Nämnden ansvarar för den interna kontrollen och har därmed att 
tillse att attestreglementet följs.  

Varje nämnd ska inom sitt ansvarsområde utse attestanter. Tillväxt och 
tillsynsförvaltningen har enligt detta tagit fram förslag på Tillväxt- och 
tillsynsnämndens attestförteckning 2023.  

Karlskoga kommun har attest på samtliga ekonomiska transaktioner enligt 
reglemente. Attestant är de som tilldelats detta genom riktlinjerna eller 
genom nämndens beslutade attestförteckning. Attest genom riktlinjerna har 

- Kommundirektör för samtliga nämnder samt finansförvaltningen.  
- Förvaltningschef för egna nämnden enligt beloppsgräns i 

attestförteckning.  
- Ekonomichef för finansförvaltningen.  
- Personal inom ekonomiavdelningen har generell attesträtt för 

rättelser av bokföringsposter och för bokningar av poster i samband 
med bokslut. Rätten gäller samtliga ansvar och övriga delar i 
konteringen.  

 
Attest omfattar respektives ansvarsområde enligt internbudget med 
attestering för enskilda delar enligt beloppsgräns i attestförteckning. För 
hantering av poster som överstiger beloppsnivån sker attest av närmast 
överordnad chef. Vid frånvaro av ordinarie attestant är generellt närmast 
överordnad chef ersättare alternativt specifik ersättare uppsatt i systemet 
under begränsad tid. Förvaltningschef har under året rätt att delegera 
ytterligare beslutsattestanter. Namnteckningsprov sker på underlag vid 
upplägg av respektive person.  

Attestförteckning samt under året förändringar av attestanter ska inlämnas 
till redovisningsenheten. 
 

Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 december 2022 
Attestförteckning 2023 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 10(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden godkände upprättat förslag till 
attestförteckning 2023 samt att delegera rätten att utse attestanter under 
verksamhetsåret till förvaltningschef. 
 
 
 
Expedieras till 
Karlskoga kommun Redovisningsenheten 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 11(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr 2022-00142 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Sanktionsavgift 
för tillbyggnad av enbostadshus utan lov och startbesked  
  



 Sammanträdesprotokoll 12(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 



 Sammanträdesprotokoll 13(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 2022-00003 
 
Delegationsbeslut 
 

Sammanfattning 
Tillväxt- och tillsynsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstemän enligt gällande delegeringsordning. Dessa beslut 
redovisas månatligen för nämnden. Redovisningen innebär inte att tillväxt- 
och tillsynsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten, 
däremot står det tillväxt- och tillsynsnämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation.  
 
Delegationsbeslut för november 2022 anmäls dnr TTN 2022.00003  
 
Delegationsbeslut PBL november 2022  

Delegationsbeslut Miljö för november 2022  

Delegationsbeslut BAB Karlskoga november 2022  

Delegationsbeslut BAB Storfors november 2022  

Delegationsbeslut Parkeringstillstånd november 2022 

Ordförandebeslut T220754 – avstyckning från Högåsen 2:139 

Ordförandebeslut T227057 – avstyckning från Högåsen 2:139 

Ordförandebeslut T227058 – avstyckning från Högåsen 2:139 
 
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden godkände redovisningen av 
delegationsbeslut. 
 
 
 
Expedieras till 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 14(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 2022-00004 
 
Inkomna handlingar 
 
Dialoglunch 2022-10-19 – Sammanställning Österledsskolan 

Protokoll 2022-11-23 – Sverigefinska rådet  

Rättelse protokoll 2022-11-23 Sverigefinska rådet § 28 

Protokoll 2022-11-10 – Samråd Karlskoga Storfors 

Dialoglunch 2022-11-24 – Sammanställning Bregårdsskolan 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 15(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 2022-00005 
 
Avslutade lantmäteriförrättningar 
 

Sammanfattning 
Sammanställning har upprättats över avslutade lantmäteriförrättningar 
under perioden november 2022. 
 
T227029 - Fastighetsreglering berörande Rådehult 1:11 och 1:15 
TTN 2022-000134, inkom 2022-11-11 
 
T227027 - Avstyckning från Högåsen 2175. Fastighetsreglering berörande 
avstyckad fastighet, Högåsen 2:162 och 2:175 
TTN 2022-000137, inkom 2022-11-16 
 
T227032 - Fastighetsreglering berörande Valåsen 2:5 och 2:45 
TTN 2022-000139, inkom 2022-11-17 
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden godkände redovisningen av avslutade 
lantmäteriförrättningar. 
 
 
 
Expedieras till 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
 
__ 



 Sammanträdesprotokoll 16(16) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-12-15 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 2022-00006 
 
Förvaltningsinformation 
 

Sammanfattning 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen informerade om följande: 
 
Miljöchef Lars Viitanen informerade om ett pågående och ett avslutat 
miljöärende. 
 
Överklagade beslut 
Bygglovschef Håkan Blomquist informerade om ett överklagat beslut. 
 
Råd och nätverk 
Inget att rapportera. 
 
Övrigt 
Linda Brunzell (M) informerade om inkomna synpunkter gällande 
ansökningsblanketter. 
 
__ 
 











































Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4)
Sammanträdesdatum

2022-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Ölme Prästgård, Kristinehamn, kl. 14:00-14:30 

Beslutande Ledamöter
Ellen Skaare Håkansson (KD) ordförande
Britt-Marie Karlsson (S), tjänstgörande ersättare
Ingrid Resare (S)
Sune Frisk (S)

Ersättare
Inga-Lill Röhr (S) 
Eva Närvä Eickenrodt (M)

Övriga närvarande Jenny Alpmyr, HR-chef
Jenny Spector, enhetschef
Lena Rehn, sekreterare

Justerare Ingrid Resare (S)

Justeringens plats och tid Justering på distans klar 2022-12-16

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 79-81

Lena Rehn

Ordförande
Ellen Skaare Håkansson (KD)

Justerare
Ingrid Resare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Östra Värmlands överförmyndarnämnd                                        §§ 79-81 sekretess §§ 82-85

Sammanträdesdatum 2022-12-12

Datum för anslag 2022-12-16 Datum för borttagande 2023-01-09

Förvaringsplats för protokollet Pärm på överförmyndarkontoret

Underskrift
Lena Rehn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4)
Sammanträdesdatum

2022-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Öfn § 79

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkänns.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4)
Sammanträdesdatum

2022-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Öfn § 80

Information från förvaltningen

Beslut
Östra Värmlands överförmyndarnämnd tackar för informationen och lägger den 
till handlingarna. 

Sammanfattning
Jenny Alpmyr informerar om den löpande verksamheten. 

 Nuläget.
 Personalläget.

Enhetschef Jenny Spector presenterar sig för nämnden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4)
Sammanträdesdatum

2022-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Öfn § 81

Information från ordförande

Ellen Skaare Håkansson (KD) informerar:

 Internkontrollplan för år 2023 beslutas i nämnd januari 2023.
 Delegationsordning för år 2023 beslutas i nämnd januari 2023. 
 Verksamhetsplan för år 2023 beslutas i nämnd januari 2023. 

 Inga-Lill Röhr (S) informerar från FSÖ.
 SKR bjuder in till en webbsändning fredagen den 16 december 2022, 

kl 10:00 via Zoom Meeting. 
Nämndledamöter som önskar delta kontaktar nämndsekreteraren för 
inloggningsuppgifter. 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande: Ellen Skaare Håkansson Ledamot: Ingrid Resare

Lena Rehn
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: ELLEN SKAARE HÅKANSSON
Date: 2022-12-14 12:38:11
BankID refno:  43d2d33f-6ba0-4520-ab02-077c153194e2

Signed by: INGRID RESARE
Date: 2022-12-14 10:20:24
BankID refno:  973a92e7-6458-4635-8e89-e8914d2c99a5

Signed by: LENA REHN
Date: 2022-12-14 10:12:16
BankID refno:  664b6ce0-0262-4a1e-8d1e-8659503b037c
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-12-14 
Diarienummer 
KS/2022:389 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjutnr 2 Begäran om ändrad borgen Inlandsbanan 
Diarienummer: KS/2022:389 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Begäran om ändrad borgen Inlandsbanan 
Storfors kommun är delägare i Inlandsbanan AB med organisationsnummer 556438-1795 och 
har gått i borgen för Inlandsbanans helägda dotterbolag Inlandståget AB med 
organisationsnummer 556781-9320.  
Inlandsbanan AB önskar nu överta borgensåtagandet som Inlandståget AB nu har. Bakgrund 
till detta är att ägandet av motorvagnar kommer att flyttas från dotterbolaget till moderbolaget 
och lån och kostnader kommer då att behövas flyttas i samma riktning. Motorvagnarna 
hamnar då i ett bolag med starkare balansräkning och där ett statligt anslag kommer att 
förstärka ekonomin. 
 
På likviddagen kommer det nya borgensåtagandet till Inlandsbanan AB ersätta det gamla till 
Inlandståget AB. 
 
I Inlandsbanans underlag och i förslaget till beslut skulle högsta lånebeloppet uppgå till 2 368 
tkr, belopp som borgen uppgick till i delårsbokslut per 2022-08-31 var samma summa, 2 368 
tkr. Borgensbelopp minskar om Inlandståget gör amorteringar innan överflytten av lånen. 
 

Beslutsunderlag 
Brev till Storfors kommun – Begäran om ändrad borgen hos Inlandståget AB till 
Inlandsbanan AB 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 
Borgensåtagande för lån hos Inlandståget AB upphör i samband med upptagande av nytt lån 
hos Inlandsbanan AB. 
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 2 368 421 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist 
Annette Olsson 
christina.westman@inlandsbanan.se 
katarina.nyberg-finn@inlandsbanan.se 
otto.nilsson@inlandsbanan.se 
peter.ena@inlandsbanan.se 
 

mailto:christina.westman@inlandsbanan.se
mailto:katarina.nyberg-finn@inlandsbanan.se
mailto:otto.nilsson@inlandsbanan.se
mailto:peter.ena@inlandsbanan.se
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Östersund den 2 december 2022 
 
Begäran om ändrad borgen 
 
Inlandsbanan AB i samråd med Kommuninvest begär härmed att Kommunfullmäktige hos 
ägarkommunerna beslutar att överföra sitt befintliga borgensåtagande hos Inlandståget AB till 
Inlandsbanan AB enligt följande: 

 

”Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandsbanan AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 368 421 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.” 

 

Bakgrund till begäran 

Under 2019 togs styrelsebeslut om att förvärva motorvagnar till Inlandsbanan AB:s dotterbolag 
Inlandståget AB.  Affären genomfördes därefter enligt beslut men pga. pandemin och senare även 
kriget i Ukraina försenades och fördyrades ombyggnationen av motorvagnarna i Polen. Det är därför 
först nu i slutet av 2022 som samtliga motorvagnar är levererade, godkända och på plats hos 
Inlandståg i Sverige. De ökade kostnaderna har försatt Inlandståget AB i ekonomiska svårigheter 
vilket ledde till att moderbolaget tvingades till att begära aktieägartillskott från ägarkommunerna 
under 2022.  

För att undvika och säkerställa att inget nytt likviditetsbehov uppstår framåt i tiden har styrelsen i 
Inlandsbanan AB beslutat att överföra ägandet av de nya motorvagnarna från dotterbolaget till 
moderbolaget. På så sätt hamnar lån och tillhörande kostnader för de nya motorvagnarna i en starkare 
balansräkning där det statliga anslaget dessutom ytterligare förstärker ekonomin i form av ett kraftigt 
förhöjt årligt bidrag från och med 2023.  

Fordonen syftar fortsatt till att skapa nya förutsättningar för ökad persontrafik kopplat till 
Inlandsbanan. I och med att ägandet av persontågen läggs över på Inlandsbanan AB kommer dessa 
fortsättningsvis hyras ut till operatörer som bedriver själva trafiken.  

I samråd med Kommuninvest begär nu Inlandsbanan AB att respektive Kommunfullmäktige snarast 
och vid nästkommande möte fattar beslut enligt ovan och att beslutet är utan specifika villkor och 
därmed lika för alla borgenärer, enligt krav från Kommuninvest. På likviddagen i början av 2023 
kommer det nya borgensåtagandet ersätta det gamla men till ett justerat lägre belopp, se ovan i 
beslutstexten, då avbetalningar genomförts sedan upprättandet av det tidigare borgensåtagandet.  

Vänligen återkom med bekräftelse på att ärendet verkställs enligt ovan. Vid eventuella frågor vänligen 
kontakta ekonomichef Christina Westman alternativt vice VD Peter Enå på Inlandsbanan AB. 

 

Med vänliga hälsningar,  
 
Otto Nilsson, vd Inlandsbanan AB

Till Johan Rosqvist

 Inlandsbanans ägarkommuner
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2022-11-10 
Diarienummer 
KS/2020:550 

 
Enhetschef IFO vuxen Ewa Sundberg  
Enhetschef IFO barn- och unga Marina Collstam 
 
Svar på motion från Stefan Valentin Larsson (M) och 
Peter Farrington (M) om krav på ministandard för 
boende för individer, familjer och barn med 
försörjningsstöd 
Diarienummer: KS/2020:550 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
En motion med rubriken ”Krav på minimistandard för individer, familjer och barn med 
försörjningsstöd” inkom från Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M) 2020-11-
25 (KS/2020:550). På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-17 (KF § 108) beslutades 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. I Kommunfullmäktiges 
arbetsordning föreskrivs att en redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag och 
motioner ska redovisas för Kommunfullmäktige två gånger om året, en gång på våren och en 
gång på hösten. På kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-31 (KS/2021-53) redovisades 
motionen som obesvarad och det föreslogs att tjänstepersonerna Enhetschef IFO vuxen Ewa 
Sundberg och Enhetschef IFO barn- och unga Marina Collstam skulle besvara motionen. I 
underlaget besvaras motionen av enhetscheferna.   

Beslutsunderlag 
 Svar på motion från enhetschef IFO vuxen Ewa Sundberg och enhetschef IFO barn- 

och 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige: 
Besvara motionen med bifogad skrivelse  

Beslutet ska skickas till 
Motionären Stefan Valentin Larsson (M) 
Motionären Peter Farrington (M) 
Registrator kansli 
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Svar på motion från Stefan Valentin Larsson (M) och 
Peter Farrington (M) om krav på ministandard för 
boende för individer, familjer och barn med 
försörjningsstöd 
 
Bakgrund 
En motion med rubriken ”Krav på minimistandard för individer, familjer och barn med 
försörjningsstöd” inkom från Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M) 2020-11-
25 (KS/2020:550). På kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-17 (KF § 108) beslutades 
att remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. I Kommunfullmäktiges 
arbetsordning föreskrivs att en redovisning av ej färdigbehandlade medborgarförslag och 
motioner ska redovisas för Kommunfullmäktige två gånger om året, en gång på våren och en 
gång på hösten. På kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-31 (KS/2021-53) redovisades 
motionen som obesvarad och det föreslogs att tjänstepersonerna Enhetschef IFO vuxen Ewa 
Sundberg och Enhetschef IFO barn- och unga Marina Collstam skulle besvara motionen.  
 
Beskrivning av ärendet 
Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M) anför i motionen att kommunen ska 
besluta om en minimistandard i bostäder och därigenom tillse att inga individer, familjer eller 
barn bor i hälsovådliga, undermåliga eller boendeformer som saknar den av kommunen 
beslutade minimistandarden.  
 
Förslag till beslut, enligt motionen:   

 Att kommunen ska upprätta regler, mallar för miniminivå och standardisera 
utvärdering och godkännande av bostad för individ, familj, barn som erhåller 
försörjningsstöd under längre tid än 2 månader. 

 Att kommunen ska upprätta regler, mallar för miniminivå och standardisera 
godkännande av fastighetsvärd som har för avsikt att hyra ut bostad till individer, 
familjer, barn med försörjningsstöd. 

 Att upprätta individuella migrationsplaner för de som eventuellt bor i en undermålig 
bostad eller där hyresvärden/fastighetsägaren inte uppfyller minimikraven ställda av 
kommunen. 

 
Svar på motionen 
Enhetschef IFO Ewa Sundberg och Enhetschef IFO Marina Collstam informerar om följande:  
 

 De övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens 
verksamhet uttrycks i den s.k. portalparagrafen, 1 kap. 1 och 4 §§ Socialtjänstlagen 
(SoL). Där fastslås att:  
 
”Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet.”  
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”Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv.” 

 
 Enligt Storfors kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd, antagna av 

Kommunstyrelsen 2022-05-16 står följande gällande boende:  
 

”10.1 Boende  
Att ha ett boende är en förutsättning att tillvaron i övrigt ska fungera. Trots detta finns 
ingen lagstadgad generell rätt till bostad. I första hand är det den enskildes ansvar att 
planera för sitt liv både gällande ekonomi och bostad.  

 
Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig boendekostnad bör vara vad 
en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kostnaden bör 
även relateras till hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra större 
bostadsföretag på orten. (SOSFS 2021:1)” 

 
 Om socialtjänsten genomför en utredning enligt 11 kap 1 § SoL gällande barn så är 

det rutin att hembesök genomförs som ett led i utredningen. Detta för att socialtjänsten 
ska kunna bilda sig en uppfattning om hur barnets hemmiljö ser ut. Om det då framgår 
att det finns brister i boendemiljön kan socialtjänsten stötta vårdnadshavare med vilka 
kontakter som kan tas för att förbättra boendemiljön för att den ska uppnå de krav som 
finns gällande boendestandard (Jordabalken, se längre ner i redogörelsen).  
 

 När personer ansöker om försörjningsstöd har de oftast ett påskrivet hyreskontrakt där 
de, genom sitt undertecknande, har godkänt boendestandarden. Socialtjänsten har inte 
rätt att ta kontakt med hyresvärdar till försörjningsstödstagare, utifrån sekretess. 

 
 Socialtjänsten har idag enbart sociala kontrakt med Stiftelsen Björkåsen och kommer i 

första hand vända sig dit för hjälp med lägenhet för andrahandsuthyrning, vilket 
borgar för en boendestandard jml JB Kap 12 § 18a (Jordabalken, se längre ner i 
redogörelsen) 

 
 Vid frågor gällande bostadsstandard kan hyresgäster vända sig till 

Hyresgästföreningen eller Hyresnämnden. Det är inte socialtjänstens uppgift att göra 
bedömningar om boendestandard och socialtjänsten har heller inte den kompetens som 
krävs för den uppgiften. Krav gällande boendestandard regleras i lagstiftningen 
(Jordabalken, se längre ner i redogörelsen). 

 
Gällande motionärernas förslag att kommunen ska upprätta särskilda Migrationsplaner för 
personer som bor i, av kommunen bedömda undermåliga bostäder, så framgår i denna 
redogörelse att kommunen inte kan göra några sådana planer eftersom kommunen inte äger, 
eller har rätt att bedöma, några bostäder som hyrs ut till privatpersoner. Som tidigare hänvisas 
till Hyresgästföreningen eller Hyresnämnden om en hyresgäst har frågor gällande sin 
boendestandard.   
 
Jordabalken Kap 12 § 18a 1-7 st 
Upprustningsföreläggande 
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Kap 12 §18a - Om en bostadslägenhet, som hyrs ut av fastighetsägaren till en hyresgäst för 
annat än fritidsändamål och som inte utgör del av hyresvärdens egen bostad, inte har lägsta 
godtagbara standard enligt sjätte och sjunde styckena, får hyresnämnden på hyresgästens 
ansökan förelägga hyresvärden att vidta åtgärd som behövs för att lägenheten skall uppnå 
sådan standard (upprustningsföreläggande). 
 
I föreläggandet skall bestämmas inom vilken tid den åtgärd som avses med föreläggandet 
skall ha vidtagits. Vite får sättas ut i föreläggandet. Tiden i föreläggandet får förlängas, om 
det finns särskilda skäl för det och ansökan om förlängd tid görs före utgången av den 
tidsfrist som gäller. 
 
Föreläggande får meddelas endast om åtgärden med hänsyn till kostnaden för denna kan 
beräknas ge skäligt ekonomiskt utbyte. Om den begärda åtgärden innebär att ingrepp måste 
göras i andra lägenheter i huset, får ett föreläggande meddelas endast om hyresgästerna i 
dessa lägenheter samtycker till åtgärden. 
 
Med fastighetsägare jämställs innehavare av tomträtt och ägare av byggnad som tillhör 
annan än fastighetsägaren. 
 
En bostadslägenhet skall anses ha lägsta godtagbara standard, om den är försedd med 
anordning inom lägenheten för: 

 kontinuerlig uppvärmning, 
 kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien, 
 avlopp för spillvatten, 
 personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch, 
 försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning, 
 matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och 

avställningsytor. 
 
Utöver vad som anges i sjätte stycket krävs det för att lägsta godtagbara standard skall 
uppnås: 

 att det finns tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och till anordning för 
hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den, och att huset inte 
har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden 
som inte skäligen kan godtas. Lag (2003:626). 

 
Ewa Sundberg, enhetschef IFO vuxen 
Marina Collstam, enhetschef IFO barn- och unga 
 









~ 
r11 
r ,, \ 

11 1 

r 
' I 

' 

Motion till Storfors kommunfullmäktige 

Motion om krav på minimistandard för 
Boende för individer, familjer, barn 
med Försörjningsstöd. 

25 NOVEMBER 

Moderaterna i Storfors 

Författare: Stefan Valentin Larsson 



Motion om Försörjningsstöd och 
Boendeformer Storfors kommun. 

2 



Förslag till beslut 

Att upprätta regler, rutiner och ma llar för en standardiserad utvärdering av 

boendeform och hyresvärd vid ansökan om försörjningsstöd. 

Att upprätta kommunala standard för boende, lägenhet, del av lägenhet, egen/hyrd 

villa eller likvärdig boendeform. 

Att tillse att de standarder som sätts skyddar individer, familjer, barn från undermåliga 

eller direkt skadliga boendeformer och som säkerställer en god miljö och trygghet för 

de som är i mest behov av det. 

Att tillse att det specifika boende som den försörjningstödssökande avser att bo i eller 

bor i, under tiden den sökande erhåller försörjningsstöd uppfyller de av kommunen 

upprättade minimikraven i både yta och standard. 

Att boende planer upprättas för de som under längre tid erhåller eller har erhållit 

försörjningsstöd upprättas, där om så är fallet, att bostaden eller hyresvärden inte 

möter de av kommunen ställda kraven, en skyndsam, planerad och organiserad 

migration från dessa undermåliga bostäder till människovärdiga bostäder, bostäder 

som uppfyller minimikraven sker, primärt inom Stiftelsen men även framgent till 

privata aktörer som pre-kvalificerat sin verksamhet och sina boenden. 

Att tillse att inga individer, familjer, barn bor i hälsovådliga, undermåliga eller 

bodendeformer som saknar den av kommunen beslutade minimistandarden. 

3 



Bakgrund 

Det finns i Storfors, likväl som i andra kommuner mer eller mindre seriösa hyresvärdar och mer eller 

mindre lämpliga bostäder och det finns bostäder som är dirket olämpliga och i vissa fall hälsovådliga. 

Problemen kan växa eller minska, allt beroende på den dagsaktuella situationen i kommunen, länet 

och landet. 

Att våra kommunala skattemedel och det skyddsnät som vi, medborgare i Storfors har skapat för att 

säkerställa vår gemensamma trygghet, på något vis kan misstänkas tvinga människor i behov av stöd 

att leva och bo i undermåliga eller ohälsosamma bostäder eller att våra välfärdspengar gynnar 

oseriösa eller i värsta fall kriminlella strukturer, är en icke önskvärd situation och den måste åtgärdas. 

I dag är det i snitt ca 50 boenden som finansieras med Sociala bidrag, så kallde försörjningsstöd. 

Ett ospecificerat antal av dessa ca 50 boendena är tillfälliga stöd, det vill säga av tillfällig art, och de 

sträcker sig över någon eller några månader, dock finns ett betydande antal som under längre tid 

upphar försörjningsstöd och inte har så kallade sociala kontrakt. 

Ca 13 boenden har så kallade Sociala kontrakt, ett kontrakt som upprättats av kommunen och 

hyresvärden, det vill säga att kommunen garanterar hyran till hyresvärden, samtliga dessa kontrakt i 

dag är med Stiftelsen, det finns i dag inga kontrakt med privata alternativ. 

Det är alltså ca 37 boenden som erhåller försörjningstöd och har en egen ordnad boendeform. 

De individer, familer, barn av de 37 ovan som saknar socialtkontrakt, som bor i lägenhet, hus eller 

liknande och under kortvarig period (ej längre än 2 månader) söker stöd, skall inte tvingas flytta från 

det boende de i dag har om det uppfyller de av kommunen ställda minimikraven. 

I dagslägert sker ingen rutinmässig eller dokumenterad utvärdering av bostad/hyresvärd av 

Kommunen. 

Oavsett om detta är ett rejält problem i dag eller kan bli i framtiden, så är det vårt ansvar som 

kommun att tillse att alla våra medborgare lever och bor värdigt och att våra skattemedel användes 

på ett ansvarfullt och effektivt sätt. 
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En egen bostad är en männsklig rättighet! 

Att vi tillse att bostaden är säker och håller en god standard är männskligt. 

Förslag 

Att Upprätta regler, mallar för miniminivå och standardisera utvärdering och 

godkännande av bostad för individ, tamil, barn som erhåller försörjningsstöd under 

längre tid än 2 månader. 

Att Upprätta regler, mallar för miniminivå och standardisera godkännande av 

fastighetsvärd som har för avsikt att hyra ut bostad t ill individer, familjer, barn med 

försörjningsstöd. 

Att Upprätta individuella migrationsplaner för de som eventuellt bor i en undermålig 

bostad eller där hyresvärden/fastighetsägaren inte uppfyller minimkraven ställda av 

kommunen. 

Undertecknad av 

~/4, /4 / / ;cf I= 

M~ 
f)c: ew, tJ 0, l e--vi /iY1 La vS s ovv, 

5 
















	Kallelse
	Tid och plats
	Tjänstgörande
	Justerare
	Tid och plats för justering
	ANSLAG/BEVIS
	Övriga närvarande
	Underskrifter
	Mötestider för drifts- och servicenämnden 2023
	Drifts- och servicenämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	Underskriftssida
	bmDoknamn
	bmDatum
	bmPlatsochtid
	bmStart
	bmJusterare
	bmJustPlatsochtid
	bmJustParagrafer
	bmSekr
	bmOrdf
	bmJust1
	bmJust2
	bmOrgan
	bmSammDatum
	bmDatumAnslagUpp
	bmDatumAnslagNed
	bmForvaring
	bmUnderskrift
	bmDoknamn2
	bmDatum2
	bmNamnd2
	Öfn § 79
	Text3
	bmDoknamn2
	bmDatum2
	bmNamnd2

	Öfn § 80
	Information från förvaltningen
	bmDoknamn2
	bmDatum2
	bmNamnd2

	Öfn § 81
	Begäran om ändrad borgen Inlandsbanan
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslutet ska skickas till
	Beskrivning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
	Beslutet ska skickas till
	Svar på motion från Stefan Valentin Larsson (M) och Peter Farrington (M) om krav på ministandard för boende för individer, familjer och barn med försörjningsstöd

		2022-12-19T08:58:14+0100
	TESignature0_cecilia.raner-bjorn@brt.se_
	Cecilia Raner Björn
E-mail: cecilia.raner-bjorn@brt.se
Role: HR-specialist
Signature id: f7ed093a-3e4d-4d5f-ab80-04b76cdb197b


		2022-12-19T10:25:01+0100
	TESignature1_bjorn.nystrom@kristinehamn.se_
	Björn  Nyström
E-mail: bjorn.nystrom@kristinehamn.se
Role: Vice ordförande Direktion
Signature id: b2fe0d79-c690-4985-9a61-4e575d226f15


		2022-12-19T15:48:20+0100
	TESignature2_lennart.johansson@storfors.se_
	Lennart Johansson
E-mail: lennart.johansson@storfors.se
Role: Ordförande Direktion BRT
Signature id: b38133e7-1224-4214-b597-fb3d876f5be0


		2022-12-21T09:11:28+0000
	Comfact AB




