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Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, måndagen den 12 

januari 2015, kl 08.15-09.55 
Beslutande 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ersättare 

Hans Jildesten (S) 

Christina Skogström (S) 

Glenn Aspnes (S) 

Eva-Lotta Härdig-Eriksson (S) 

Inger Nordström (V) 

Lars-Erik Carlsson (V) 

Håkan Larsson (C) 

Andris Widuss (M) § 1-14, kl 08.15-09.25   

Peter Farrington (M) § 15, kl 09.25-09.55.    

Hans Dahlquist (SD) 

 

Peter Farrington (M), § 1-14, kl 08.15-09.25  

Ingrid Resare (S) 

Ingrid Andersson (C) 

Thomas Backelin (S) 

Steve Nilsson (S) 

 

 

 
 

 

Övriga deltagande Mikael Jareke, kommunchef 

Ingela Bergare, ekonomichef § 4 

Daniel Bekking, personalchef § 14 

Lennart Aronsson, sekreterare 

 
Utses att justera Håkan Larsson 

Justeringens tid och plats Tisdagen den 20 januari 2015, Kommunhuset Storfors. 

Underskrifter Sekreterare _____________________________ 

Lennart Aronsson 

Paragrafer 1-15 

 Ordförande _____________________________  

Hans Jildesten  

 Justerande _____________________________ 

Håkan Larsson  

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-01-12 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets kansli 

 
 

 

Underskrift 
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KS § 1 

 

Godkännande/komplettering av föredragningslistan 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna föredragningslistan. 

 

___________________ 
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KS § 2   

 

Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet 

 

Kommunchef Mikael Jareke redogör för följande: 

 

BAM utbildning 2014-2015 

Storfors kommun har genomfört Bättre Arbetsmiljö (BAM) utbildning 2014  

för enhetschefer och skyddsombud. 

Denna 3 dagarsutbildning kommer också att genomföras under 2015 för de  

chefer och skyddsombud som ej ännu gått utbildningen. 

 

___________________  
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KS § 3 

   

Anmälan om delegationsbeslut 

 

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde  

delegationsbeslut nr 1-9. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 

___________________  

 

 



  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2015-01-12 

 
Sida 

5(20) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 4 Dnr KS 2014-0076 

 

Ekonomi/månadsrapport 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för ekonomi/månadsrapport 

december månad 2014. 

Utfallet ger en indikation på status på våra verksamhetskostnader på samtliga 

enheter. Det har inte tagits hänsyn till periodisering av intäkter/kostnader.  

 

Ekonomichef Ingela Bergare meddelar att en del av förväntade bidrag m.m.  

ej har kommit kommunen tillhanda ännu, varför de ej heller finns med i 

redovisningen. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomi/månadsrapport december månad 2014. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av ekonomirapport december månad. 

 

___________________ 
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KS § 5 Dnr KS 2014-0292 

 

Trafikreglering med lokala trafikföreskrifter i området kring 

Vargbroskolan, Kroppaskolan och sporthallen i Storfors 

 

Sammanfattning 

Teknisk drift föreslår att kommunstyrelsen beslutar om ett antal lokala 

trafikföreskrifter i området kring Vargbroskolan, Kroppaskolan och  

sporthallen i Storfors. 

 

Bakgrund 

Vargbroskolan/Kroppaskolan 

Trafikmiljön norr om Vargbroskolan/Kroppaskolan upplevs, framförallt 

vid hämtnings – och lämningstider, som rörig och trång. 

Bland annat av denna anledning är högsta tillåtna hastighet 30 kilometer 

i timmen utmärkt med vägmärken, C31, hastighetsbegränsning på Skolgatan. 

Det har dock visat sig att de lokala trafikföreskrifter (LTF), som ligger till 

grund för utmärkningen med dessa vägmärken, är felaktigt utformade varför  

de i princip saknar juridisk verkan. Detta gäller alla LTF gällande högsta 

tillåten hastighet 30 kilometer i det aktuella området. 

 

För att komma tillrätta med detta problem föreslås att de gällande lokala 

trafikföreskrifterna upphävs och ersätts med nya som omfattar samma sträckor 

som tidigare. 

 

Sporthallen  

I anslutning till sporthallen väster om Kroppavägen finns vissa problem med 

fordonstrafik. Speciellt gäller detta ytan norr om sporthallen. Tanken är att det 

endast är boende och anställda i anslutning till sporthallen som ska få köra in på 

ytan norr om sporthallen. Dessutom krävs enligt befintliga vägmärken och  

skyltar att de som kör in och parkerar skall ha tillstånd för detta. 

Det är också oklart vad som gäller om parkering på ytorna runt 

industrifastigheten, öster om sporthallen. 

 

För att skapa bättre ordning på aktuella platser och reglera ovanstående föreslås 

kommunstyrelsen besluta LFF om: 

 förbud mot trafik med vissa typer av motorfordon. 

 tillåtelse att parker för fordon med tillstånd. 

 ändamålsplats för uppställning av fordon i taxitrafik samt 

 tillåtelse att parkera under högst 24 timmar på vissa ytor. 
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KS § 5 forts. Dnr KS 2014-0292 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande från Polismyndigheten Värmland, 2014-12-03. 

Tjänsteutlåtande från driftchef Tommy Svärd, 2014-12-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-18 § 184. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket och 3 § första 

stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala trafikföreskrifter i Storfors 

enligt bilagor: 

- 1760 2015:001 

- 1760 2015:002 

- 1760 2015:003 

- 1760 2015:004 

- 1760 2015:005 

- 1760 2015:006 

- 1760 2015:007 

- 1760 2015:008 

- 1760 2015:009 

- 1760 2015:010 

- 1760 2015:011 

 

Bilagor 

Storfors kommuns lokala trafikföreskrifter om 

 

 Förbud mot trafik med fordon på Kroppavägen (1760  2015:001) 

 Parkering på ytan norr om sporthallen väster om Kroppavägen 

(1760  2015:002) 

 Ändamålsplats på ytan norr om sporthallen väster om Kroppavägen  

(1760  2015:003) 

 Högsta tillåten hastighet på 

- Skolgatan (1760  2015:004) 

- Kroppavägen (1760  2015:005) 

- Västra Koltorpsvägen (1760  2015:006) 

- Östra Koltorpsvägen (1760  2015:007) 

- Strandgatan (1760  2015:008) 

- Brobygatan (1760 2015:009) 

- Forsbrogatan (1760 2015:010) 

 Parkering på parkeringsytan öster om sporthallen, öster om Kroppavägen i 

Storfors (1760  2015:011) 

 

Kopia:Stefan Lenberg, Tommy Svärd 

http://www.storfors.se/download/18.1df9bd6914d6c7f2de39eda3/1433415146119/Lokala+trafikf%C3%B6reskrifter.pdf
http://www.storfors.se/download/18.1df9bd6914d6c7f2de39eda3/1433415146119/Lokala+trafikf%C3%B6reskrifter.pdf
http://www.storfors.se/download/18.1df9bd6914d6c7f2de39eda3/1433415146119/Lokala+trafikf%C3%B6reskrifter.pdf
http://www.storfors.se/download/18.1df9bd6914d6c7f2de39eda3/1433415146119/Lokala+trafikf%C3%B6reskrifter.pdf
http://www.storfors.se/download/18.1df9bd6914d6c7f2de39eda3/1433415146119/Lokala+trafikf%C3%B6reskrifter.pdf
http://www.storfors.se/download/18.1df9bd6914d6c7f2de39eda3/1433415146119/Lokala+trafikf%C3%B6reskrifter.pdf
http://www.storfors.se/download/18.1df9bd6914d6c7f2de39eda3/1433415146119/Lokala+trafikf%C3%B6reskrifter.pdf
http://www.storfors.se/download/18.1df9bd6914d6c7f2de39eda3/1433415146119/Lokala+trafikf%C3%B6reskrifter.pdf
http://www.storfors.se/download/18.1df9bd6914d6c7f2de39eda3/1433415146119/Lokala+trafikf%C3%B6reskrifter.pdf
http://www.storfors.se/download/18.1df9bd6914d6c7f2de39eda3/1433415146119/Lokala+trafikf%C3%B6reskrifter.pdf
http://www.storfors.se/download/18.1df9bd6914d6c7f2de39eda3/1433415146119/Lokala+trafikf%C3%B6reskrifter.pdf
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KS § 6 Dnr KS 2014-0302 

 

Revidering av reglemente för krisledningsnämnden   
 

Krisledningsnämnden (kommunstyrelsen) ska ha ett eget reglemente,  

där det ska anges vilka områden som nämnden får överta från andra nämnder. 

Aktuellt reglemente antogs av kommunfullmäktige, § 24 2012-03-08. 

Reglementet har nu reviderats och § 9, som redovisar antalet ledamöter och 

ersättare i krisledningsnämnden, har ändrats från 7 till 9 ledamöter och ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Säkerhetssamordnare Michael Björklund, 2014-12-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-18 § 186. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Fastställa reviderat reglemente för Krisledningsnämnden enligt bilaga 12. 

 

___________________  

 

 

 

http://www.storfors.se/download/18.1df9bd6914d6c7f2de39eda4/1433415156930/Reglemente+f%C3%B6r+Krisledningsn%C3%A4mnden.pdf
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KS § 7  Dnr KS 2014-0295 

 

Medfinansiering till Bergsskolans projekt ”Den nya stål- och metallindustrin 

– Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft”  

 

Bergsskolan ansöker om medfinansiering från Storfors kommun till projektet 

”Den nya stål- och metallindustrin – Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft” om 

10 000 kronor vardera under 2015, 2016 och 2017. 

 

Bergsskolan har lämnat in ansökan till Region Värmland.  

Ansökan kommer också att insändas om EU-stöd när strukturfondsprogrammet 

för Norra Mellansverige är godkänt av EU-kommissionen. 

 

Projektet syftar till att öka konkurrenskraften och långsiktiga tillväxtmöjligheter 

hos regionens stål-, gjuteri-, metall- och verkstadsföretag. Företagen ska kunna 

ges möjlighet att utveckla sina tillverkningsprocesser och produkter genom riktat 

innovationsstöd inom i första hand teknikområdena Metallurgi (stålframställning, 

gjutning), materialegenskaper med fokus på värmebehandling samt bearbetning av 

metalliska material. 

 

Samverkan sker med Luleå tekniska universitet, KTH, Lunds Tekniska Högskola 

och Karlstads universitet och det regionala näringslivet.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medfinansiering till projektet ”Den nya stål- och metallindustrin-

Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft från rektor Jörgen Andersson, Bergskolan, 

2014-11-19. 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mikael Jareke, 2014-11-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-18 § 187. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Medfinansiera Bergsskolans projekt Den nya stål- och metallindustrin – 

 Kunskap, kvalitet, konkurrenskraft med  sammanlagt 30 000 kr fördelat  

 på tre år under perioden 2015-2017.  

 

2. Kostnaden belastar ansvar 1101 och verksamhet 22001 

 Näringslivsbefrämjande verksamhet. 

___________________  

 

Kopia 

Mikael Jareke 

Jörgen Andersson, Bergskolan 
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KS § 8 Dnr KS 2014-0261 

 

Biblioteksplan för Storfors kommun 2015-2018 

 

Samtliga kommuner i Sverige skall ha en biblioteksplan. 

Storfors kommun har en biblioteksplan men den behöver uppdateras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från kommunchef Mikael Jareke, 2014-10-21. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-13 § 165. 

Biblioteksplan för Storfors kommun 2015-2018, biblioteksansvarig  

Annica Arvidsson, 2014-11-28.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-18 § 188. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige  

 

Anta Biblioteksplan för Storfors kommun 2015-2018 enligt bilaga 13. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

  

http://www.storfors.se/download/18.1df9bd6914d6c7f2de39eda5/1433415164137/Biblioteksplan.pdf
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KS § 9  Dnr KS 2015-0002 

 

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2015  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-03-08 § 14 fastställa att uppgifter för 

beräkning av avgifter för vård och omsorg årligen justeras utifrån 

prisbasbeloppets förändring och avrapporteras till Välfärdsnämnden. 

Genom förändring av den politiska organisationen från och med den 1 januari 

2015 upphör Välfärdsnämnden och förändringarna avrapporteras till 

Kommunstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen redovisar i meddelandeblad nr 8/2014 några av de belopp som 

används för att beräkna de avgifter inom äldre- och handikappomsorgen som är 

knutna till prisbasbeloppet. 

 

Prisbasbeloppet för år 2015 är 44 500 kronor. 

Högkostnadsskyddet är 1 780 kronor per månad. 

Avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen får uppgå 

till högst 1 854 kronor per månad. 

Minimibeloppet som gäller för ensamboende motsvarar 5 023 kronor per månad. 

Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar eller sambor motsvarar 

4 245 kronor per månad. 

 

Enligt propositionen 2000/01:149 s.41 bör levnadskostnader för yngre personer 

med funktionsnedsättning, efter en individuell prövning, beräknas till en nivå som 

överstiger minimibeloppet upp till 10 %.  

För år 2015 innebär det en uppräkning av minibeloppet med 502 kronor per 

månad 

 

Individuell kostnad för Livsmedel 

I propositionen (prop. 2000/01:149) anges att de schabloniserade kostnaderna för 

kost som ingår i minibeloppet är framräknade för personer som är 61 år och äldre.  

Välfärdsnämnden har beslutat att indelningen i åldergrupper är, män och kvinnor 

61-74 år samt män och kvinnor 75 år och äldre. 

Beräknat på 2015 års hushållsbudget avseende livsmedel motsvarar 

schablonbeloppet, 1 807,50 kronor per månad.  
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KS § 9 forts. Dnr KS 2015-0002 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2012-03-08 § 14. 

Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 8/2014. 

Konsumentverkets beräkningar av skäliga kostnader per månad 2015. 

Tjänsteutlåtande, 2015-01-02. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Högkostnadsskyddet inom äldre- och handikappomsorgen  

är 1 780 kronor per månad år 2015. 

Avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen uppgår  

till 1 854 kronor per månad år 2015. 

Minimibeloppet för ensamboende motsvarar 5 023 kronor per månad år 2015. 

Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar eller sambor motsvarar 

4 245 kronor per månad år 2015. 

 

Fastställa livsmedelsbeloppet till 1 807 kronor per månad år 2015. 

 

___________________  
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KS § 10 Dnr KS 2014-0266 

 

Anställning av personlig assistent, 70 %, vikariat 

 

En personlig assistent är långtidssjukskriven och har sjukintyg som gäller 

heltidssjukskrivning till 2015-05-31, men kommer att arbeta i så stor utsträckning 

som hälsan medger. Planeringen i dagsläget är att medarbetaren arbetar 30 % av 

sin heltid. En vikarie behöver tillsättas resterande tid av den sjukskrivne 

personliga assistentens tjänst, med omfattning för närvarande 70 % fr.o.m. 2014-

11-01 hos objekt 77669. Tjänstgöringen kan komma att justeras utifrån  

om den sjukskrivna personliga assistenten går upp eller ner i tid.  

 

Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet 54100 objekt 77669. Kostnaden 

ryms inom befintlig budget 2014. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att bevilja anställning av 

personlig assistent, 70 % från och med den 1 november 2014 till och med den 31 

januari 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef LSS-verksamheten Anna Blom, 2014-11-28. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-18 § 189. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Bevilja anställning av personlig assistent, 70 % från och med  

 2015-02-01--2015-05-31. 

 

2. Kostnaden belastar ansvar 35, verksamhet 54100 och objekt 77669. 

 

___________________  

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Anna Blom 

Mikael Jareke 

Kristina Elmström 

 

 

 

 



  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2015-01-12 

 
Sida 

14(20) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 11 Dnr KS 2014-0273 

 

Anställning av Socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning 

 

Storfors kommun tar emot ensamkommande barn.  

 

Vid mottagande av ensamkommande barn ska man först göra en placering och sen 

görs en utredning och sen ska man ha kontinuerlig kontakt och handläggning fram 

till barnet är vuxet. 

 

Idag arbetar 3 socialsekreterare med utredningar gällande barn och ungdom. Det 

finns ej utrymme i befintlig personalstyrka att även klara klara av ovanstående 

arbetsuppgifter. 

Därav behövs ytterligare en socialsekreterare.  

 

Intäkter erhålls från Migrationsverket. 

Beräknas ej bli någon nettokostnad för kommunen. 

 

Finansiering:  
Finansiering sker genom intäkter från Migrationsverket. 

Kostnaden belastar ansvar 363 och verksamhet 612. 

Beräknad kostnad 1 st. heltid socialsekreterare 420 000 kr/år inkl PO. 

Beräknad intäkt migrationsverket ”Utredningskostnader” 430 000 kr 2015. 

 

Intäkten för utredningskostnader är baserad på att kommunen beräknas ta  

emot 14 st. ensamkommande barn (EKB) under året. 

Varje mottaget barn genererar ett bidrag på 31 000 till 39 000 kr för 

utredningskostnader. Varje barn som initialt placeras på HVB genererar  

31 000 kr och varje barn som initialt placeras i familjehem genererar 39 000 kr. 

Troligen kommer de flesta barnen placeras på HVB därav beräkningen 

14*31=430 000 kr. 

Ovanstående styrker antagandet att kommunen ej får någon nettokostnad för 

anställningen. 

Total intäkt för ”utredningskostnader” från Migrationsverket beräknas vara högre 

eller lika med 2015 för åren 2016-2017. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att  

- Bevilja att rekrytering av socialsekreterare, 100 %, tillsvidareanställning 

 påbörjas. 

- Bevilja anställning av en socialsekreterare, 100 %, från och med  

 2015-01-01 – 2015-01-31.  

- Kostnaden belastar ansvar 363 och verksamhet 612. 
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KS § 11 forts. Dnr KS 2014-0273 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef Individ- och familjeomsorg, Ewa Hallberg, 

2014-11-14. 

Beräkningsunderlag gällande intäkter, från ekonom Jenny Sandberg, 2014-11-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-18 § 190. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Bevilja anställning av en socialsekreterare, 100 %, från och med  

 2015-02-01, tillsvidareanställning. 

 

2. Kostnaden belastar ansvar 363 och verksamhet 612. 

 

___________________  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ewa Hallberg 

Ingmarie Thyr 

Kristina Elmström 
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KS § 12  Dnr KS 2014-0299 

 

Anställning av anhörigvårdare, 25 %, tidsbestämd 

 

En ny kund har beviljats personlig assistans fr.o.m. 2014-12-01 t.o.m. 2016-02-

28. Kunden ska ha en anhörig som utför den personliga assistansen, vilket innebär 

att en anhörigvårdare behöver anställas under ovanstående period 25 %. 

 

Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet 54100. Objektskod är ej fastställd 

ännu. Kostnaden är inte beräknad i befintlig budget 2014. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att bevilja anställning av 

anhörigvårdare 25 % från och med 2014-12-01 till och med 2015-01-31 och att 

kostnaden belastar ansvar 35 och verksamhet 54100.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef LSS-verksamheten Anna Blom, 2014-11-27. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-18 § 191. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Bevilja anställning av anhörigvårdare 25 % från och med 2015-02-01 

 till och med 2016-02-28.  

  

2. Kostnaden belastar ansvar 35, verksamhet 54100 och objektskod 77331. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Anna Blom 

Mikael Jareke 
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KS § 13 Dnr KS 2014-0283 

 

Anställning av anhörigvårdare 68 %, tidsbestämd 

 

En ny kund har beviljats personlig assistans fr.o.m. 2014-12-01 t.o.m. 

2016-01-31. Kunden ska ha en anhörig som utför den personliga assistansen, 

vilket innebär att en anhörigvårdare behöver anställas under ovanstående 

tidsperiod 68 %. 

 

Kostnaden ska belasta ansvar 35 verksamhet 54100. Objektskod är ej fastställd 

ännu. Kostnaden är inte beräknad i befintlig budget 2014. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att bevilja anställning av 

anhörigvårdare 68 % från och med 2014-12-01 till och med 2015-01-31.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från enhetschef LSS-verksamheten Anna Blom, 2014-11-20. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-18 § 192. 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Bevilja anställning av anhörigvårdare 68 % från och med 2015-02-01   

 till och med 2016-01-31. 

  

2. Kostnaden belastar ansvar 35, verksamhet 54100 och objektskod 77647. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Anna Blom 

Mikael Jareke 

Kristina Elmström 
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KS § 14 Dnr KS 2015-0020  

 

Rapport om Storfors kommuns förebyggande arbete för att förebygga 

sjukfrånvaro 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-26 § 210 att Personalchef Daniel Bekking 

skall komma till kommunstyrelsens sammanträde under januari månad 2015 för 

att redogöra för sjukfrånvarostatistiken samt för kommunens förebyggande arbete. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Personalchef Daniel Bekking för 

sjukfrånvarostatistiken och kommunens arbete med att förebygga skador, sjukdom 

och frånvaro. 

Daniel Bekking presenterar dokument ”Planering för återgång i arbete”. 

Storfors kommun har sett att tidiga rehabiliteringsplaner och åtgärder, långt innan 

Försäkringskassan kräver dessa åtgärder, resulterar i att våra medarbetare kommer  

snabbare tillbaka till arbetet. 

 

Rehabiliteringsutredning 

Vid genomförandet av en rehabiliteringsutredning ser man dels på om orsaken till 

frånvaron, sjukskrivning är arbetsrelaterad, privat eller en kombination av dessa. 

Om behov till åtgärder föreligger för att underlätta att medarbetaren kan 

återkomma till sitt vanliga arbete genomförs dessa åtgärder.  

Vid de tillfällen som det kan konstateras att medarbetaren inte kan återgå till sitt 

ordinarie arbete får den pröva på om han/hon kan utföra annat arbete hos 

arbetsgivaren. 

 

Medarbetare som är långtidssjukskrivna 

Genomförs sociala sammankomster där deltagarna enbart träffas och umgås, utan 

att prata om varför han/hon är långtidssjukskriven. Det har visats sig att dessa 

sociala sammankomster gör det lättare för den enskilde medarbetaren att komma 

tillbaka till jobbet, än om han/hon enbart går hemma.   

Orsak till att en del är långtidssjukskrivna, är att man väntar på att få genomgå typ 

en operation eller dylikt. 

 

Förebyggande åtgärder - Rökavvänjningskurser 

Kommunen har erbjudit sina medarbetare gratis deltagande i 

rökavvänjningskurser. 

 

Förebyggande åtgärder - Träning – sundare liv  

Det är konstaterat att med mer träning och sundare kost och livsföring medför det 

minskad sjukfrånvaro.  

Arbetsgivaren har därför införskaffat ny träningsutrustning i källaren. 

Vidare finns Pia Aspvik, Friskvården som en resurs för att bistå med olika 

träningsaktiviteter. 
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KS § 14 forts. Dnr KS 2015-0020 

 

Förebyggande åtgärder - Lyftteknik 

Inom hemvården har genomförts lyftteknikutbildning. 

Viktigt att medarbetarna har kunskap om att lyfta rätt. På så sätt förebyggs skador, 

lidande och sjukfrånvaro. 

 

Förebyggande åtgärder - Riskanalys  

En riskanalys genomförs varje år. Exempelvis så genomförs för slöjdsal en 

riskanalys tillsammans med skyddsingenjören. Där tillses att all skyddsutrustning 

m.m. finns så att ingen risk föreligger att skada sig. 

 

Förebyggande åtgärder - Ljuddämpning – Bjurtjärns skola 

Konstaterades att det var hög ljudvolym i en lokal i Bjurtjärns skola.  

Därav uppsattes ljuddämpande material.  

Därmed blev arbetsmiljön bättre för medarbetarna och barnen. 

 

Förebyggande åtgärder - BAM – utbildning 

Bättre Arbetsmiljö (BAM) utbildning har genomförts under 2014 för enhetschefer 

och skyddsombud. Denna 3 dagarsutbildning kommer också att genomföras under 

2015 för de enhetschefer och skyddsombud som ej ännu gått utbildningen.  

Arbetsgivaren anser det viktigt att både arbetsgivarföreträdaren (enhetscheferna) 

och skyddsombuden (facken) går samtidigt. Arbetsmiljön är ett gemensamt 

ansvar.   

 

Rehabiliteringspolicy 

Personalchef Daniel Bekking meddelar att en ny rehabiliteringspolicy håller  

på att utarbetas. Den kommer att behandlas i CESAM och därefter politiskt.  

___________________  
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KS § 15 

 

Aktuella frågor 

 

 Missfärgat vatten i Kyrksten. 

 

 Information om den nya verksamhetsorganisationen. 

 

 Ensamkommande barn 

 

 Utbildning av förtroendevalda. 

Hans Jildesten meddelar att svar om och när detta kommer att hållas 

lämnas på kommunstyrelsens nästa sammanträde den 16 februari 2015. 

 

 

___________________  

 

 


