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Ersättare       
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Håkan Larsson (C) 
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Lennart Aronsson, sekreterare 

 
 

Utses att justera    
 

Andris Widuss (M) 
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Underskrifter Sekreterare _____________________________ 

Lennart Aronsson 

Paragrafer 59-84 

 Ordförande _____________________________   

Hans Jildesten  
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Andris Widuss  

  ANSLAG/BEVIS 
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KS § 59 Godkännande/komplettering av föredragningslistan 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att föredragningslistan 

förändras och kompletteras med följande ärende:  

 

Följande ärende utgår: 

 

22  Revisionsrapport beträffande länsgemensam granskning av palliativ vård. 

 

23  Revisionsrapport beträffande granskning av kommunens budgetprocess. 

 

 

Följande ärenden tillkommer: 

 

*  Anställning av enhetschef för Hemsjukvården. 

 

*  Anställning av resursassistenter. 

 

*  Projektanställning av projektsamordnare samt projektassistenter. 

 

*  Förändring av IFO:s organisation. 

 

Aktuella frågor behandlas sist. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Förändra och komplettera föredragningslistan enligt ovan. 

 

_________________ 
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KS § 60 Meddelande 

 

Kristinehamns kommun – Kommunrevisionen 

Grundläggande granskning av Östra Värmlands Överförmyndarnämnd 2015, 

granskningsrapport. 

Dnr KS 20016-0015 

 

Grundläggande granskning av Administrativa nämnden 2015, granskningsrapport. 

Dnr KS 2016-0098 

 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott  

Bilaga 1 KSSVU 2016-03-03 § 14. 

Plan för Systematiskt kvalitetsarbete 2016 Storfors kommuns skolor. 

Dnr KS 2016-0040 

 

Bilaga 4 KSSVU 2016-03-03 § 7 

Patientsäkerhetsberättelse Storfors kommun, 2015. 

Dnr KS 2016-0045 

 

Protokollsutdrag 2016-03-03 § 16: 

Rapport gällande det kommunala aktivitetsansvaret juni-december 2015 

Dnr KS 2016-0038 

 

Protokollsutdrag 2016-03-03 § 18: 

Remiss: Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig 

fristående gymnasieskola, Folkuniversitetet. 

Dnr KS 2016-0057 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

___________________ 
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KS § 61 Kommunstyrelsens granskning av ledningssystemet 

 

Följande redovisas:  

 

*  Sjukfrånvaro januari 2015 – januari 2016 månadsavlönade exkl. vilande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Uppdra till personalchef Daniel Bekking ta fram en åtgärdsplan på hur kommunen 

skall kunna få ned sjukfrånvaron. 

 

Förslaget redovisas till kommunstyrelsen. 

 

___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Daniel Bekking 
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KS § 62 Anmälan om delegationsbeslut 

 

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

delegationsbeslut nr 10-13. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 

____________________  
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 Dnr KS 2014-0314 

 

KS § 63 Besvarande av motion om inrättande av ett formellt  

 Kommunalt Pensionärsråd, KPR 

 

Andris Widuss (M) gruppledare har inkommit 2014-12-15 med följande motion. 

 

För mer än 40 år sedan bildades de första pensionärsråden i kommunerna. 

Ett skäl till det var att kommunsammanslagningarna hade minskat pensionärernas 

kontakt med och inflytande i den lokala politiken.  

Ett annat skäl var att pensionärsorganisationerna, från början främst PRO, ville ha 

bättre möjligheter att informera om och påverka politiken i frågor som var viktiga 

för pensionärerna. 

Idag finns det pensionärsråd, KPR, Kommunalt Pensionärsråd i de flesta av 

landets 290 kommuner - dock inte i Storfors kommun. 

 

Moderaterna i Storfors yrkar 

Att ett formellt Kommunalt Pensionärsråd, KPR, snarast inrättas. 

 

Beslutsunderlag 
Motion från Andris Widuss (M) om inrättande av ett formellt Kommunalt 

Pensionärsråd, KPR, 2014-12-15.  

Kommunfullmäktige 2014-12-18 § 95.  

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-12-14 § 199. 

Tjänsteutlåtande från t.f. kommunchef Ingmarie Thyr 2016-02-29. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 23. 

 

Kommunalt pensionärsråd finns i kommunen men kallas Handikapp och 

pensionärsråd. Ett uppdaterat reglemente ska införas.  

Det ska fungera som ett organ för samråd och information mellan kommunen och 

pensionärsorganisationerna i Storfors kommun.  

Rådet bör även utgöra en remissinstans vid frågor som berör seniorer. 

Vid inrättandet av ett kommunalt pensionärsråd ges pensionärer och 

pensionärsorganisationerna en större möjlighet till delaktighet i samhällets 

utveckling. 
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KS § 63 forts. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för ärendet. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Andris Widuss (M) yrkar att första meningen i § 4 i reglementet får följande 

lydelse:  

Kommunala pensionärsrådet sammanträder minst fyra gånger per år.  

 

Christina Skogström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens ledningsutskotts 

förslag och att nuvarande lydelse om minst en gång per år kvarstår. 

 

Håkan Larsson (C) yrkar att Kommunala pensionärsrådet sammanträder 

minst två gånger per år. 

 

Andris Widuss (M) återtager sitt tidigare yrkande.  

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

 

1. Besvara motionen med att nuvarande Handikapp- och pensionärsråd ersätts 

 med ett formellt kommunalt Pensionärsråd. 

 

2. Anta reglemente för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Storfors kommun 

 enligt bilaga 1. 

 

___________________ 

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9354/1461568478981/Reglemente+f%C3%B6r+Kommunala+pension%C3%A4rsr%C3%A5det.pdf


  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2016-03-21 

 
Sida 

9(35) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

  Dnr KS 2016-0069 

KS § 64 Reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun 

 2016-2020 

 

De bidrag som är aktuella för översyn i föreningsreglementet är Aktivitetsbidrag, 

Lokalbidrag och Anläggningsbidrag. Dessa former av bidrag innebär en 

tidskrävande arbetsbelastning för de föreningar som kan söka bidraget. Bidragen 

baseras på de aktiviteter som föreningen genomfört och som skall redovisas till 

kommunen innan bidrag beviljas. För lokalbidrag gäller redovisning av de timmar 

som föreningen hyrt lokal och som de därefter debiteras från kommunen. 

Anläggningsbidraget är för de idrottsföreningar som har en permanent lokal i 

kommunens fastigheter. 

I nuvarande regelverk för bidrag har kommunen ett åldersspann på 

återsökningsbara aktiviteter och lokalhyra på 7-17 år. 

Detta stämmer inte överens med Riksidrottsförbundets (RF) och liknande 

förbunds åldersspann, vars åldersgräns sträcker sig upp till 25 år.  

  

 Aktivitetsbidrag 
Föreningarna arbetar i dagsläget med två redovisningar vad gäller aktivitetsbidrag, 

dels till RF. (7-25 år), dels till kommunen (7- 17 år). Detta innebär en krävande 

arbetsinsats från de ideellt arbetande styrelsemedlemmarna som ofta också 

fungerar som handledare i verksamheterna. 

Enligt uppgifter från föreningarna kan konstateras att i nuläget skulle det innebära 

en ökning av bidraget till föreningarna med max 30 %. 

Det skulle innebära en kostnadshöjning för kommunen med ca 10 tkr totalt per år 

för samtliga föreningar om åldersgränsen för aktivitetsbidraget ändras från 17 år 

till 25 år. 

 

Lokalbidrag/Anläggningsbidrag 
Idag beräknas hyreskostnaden för idrottslokal per timme. Föreningarna debiteras 

kostnaden månadsvis utifrån antalet förhyrda timmar. 

Därefter söker föreningarna bidraget för hyran i efterhand hos kommunen, ett så 

kallat lokalbidrag. Lokalbidraget baseras på antalet förhyrda timmar för ungdomar 

7-17 år. 

Anläggningsbidraget är i dagsläget tre stycken föreningar som får; Storfors 

bordtennisklubb, Storfors judoklubb och Storfors skytteförening. 
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KS § 64 forts. 

 

Genom att införa nolltaxa på kommunala lokaler så stimuleras föreningarna att 

genomföra fler aktiviteter än tidigare, oavsett ålder, då man idag endast kan 

tillgodoräkna sig de aktiva mellan 7 och 17 år.  

Det skulle även innebära en minskning av det administrativa arbetet för både 

föreningar och kommunen. 

En avveckling av anläggningsbidraget och lokalbidraget skulle innebära en 

kostnad på ca 80 tkr per år.  

 

Det medför även en besparing av administrativt arbete för kommunen. 

  

De eventuellt ökade kostnaderna belastar ansvar 23 och verksamhet 31502.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef för kultur- och fritid Olle Rodehn, 2016-02-11. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 27 samt bilaga 2. 

Ny version av reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun 2016-2020, 

2016-03-14. 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutade 2016-03-07 § 27 att reglementet 

kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde med text som reglerar kostnad 

för förening om man bokar en lokal och ej utnyttjar den samt ej avbokat lokalen 

inom föreskriven tid. 

 

Enhetschef för kultur- och fritids Olle Rodehn redogör för ärendet. 

Ärendet har kompletterats sedan kommunstyrelsens ledningsutskott behandlade 

ärendet under rubrik Nolltaxa med följande text: 

För bokad lokal som ej utnyttjas kommer däremot föreningen debiteras lokalhyra. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

 

1. Anta reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun 2016-2020 enligt 

 bilaga 2.  

 

2. Kostnader belastar ansvar 23 och verksamhet 31502. 

 

3. Reglementet träder i kraft 2016-05-01. 

 

___________________ 

 

 

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9355/1461568511788/Reglemente+f%C3%B6r+st%C3%B6d+till+f%C3%B6reningar.pdf
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 Dnr KS 2015-0019 

 

KS § 65 Besvarande av medborgarförslag gällande idrottspolitiskt 

 program för Storfors kommun 

 

Förslagsställanden inkom 2015-01-19 med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att kommunen tillsätter en arbetsgrupp bestående av 

politiker och tjänstemän samt representanter från idrottsrörelsen för att ta fram ett 

förslag till ett Idrottspolitiskt program. 

 

Kultur- och fritidsansvarig Olle Rodehn har arbetat med reglemente för stöd till 

föreningar i Storfors kommun 2016-2020. 

 

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag som inkom 2015-01-19. 

Kommunfullmäktige 2015-03-12 § 104. 

Tjänsteutlåtande från enhetschef för kultur- och fritid Olle Rodehn, 2016-02-15. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 28. 

 

 

Förslagsställaren redogör för sitt medborgarförslag. 

 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

  

Med hänsyn till reglemente för stöd till föreningar i Storfors kommun 2016-2020 

anse medborgarförslaget besvarat. 

 

___________________ 

 

  

 



  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2016-03-21 

 
Sida 

12(35) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

 Dnr KS 2016-0068 

KS § 66 Digitalisering och dokumentering av bildarkiv 

 

Digitalisera och dokumentera varje bild. 

Idag har vi originalkort i pärmar, det finns alltså inga kopior. 

Dokumentationen är idag bristfällig, idag vet vi inte när/var eller av vem det är 

taget.  

 Som korten är förvarade idag kommer motiven att försvinna på sikt. 

Digitaliseringen av bilderna är ett led i bevarandet av Storfors historia. 

Det finns även olika typer av negativ/glasplåtar som behöver digitaliseras. För att 

göra det måste en bild framkallas från negativen som senare digitaliseras. 

 Idag uppskattas att det finns drygt 5 000 bilder att digitalisera. 

 

För att digitaliseringen skall möjliggöras krävs att en person anställs heltid under 

en 12 månader period. 

 

Kostnaden beräknas till 240 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från enhetschef för kultur- och fritid Olle Rodehn, 2016-02-11. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 29. 

 

Enhetschef för Kultur- och fritid Olle Rodehn redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att kommunstyrelsens 

ledningsutskott beslutade 2016-03-07 att ärendet kompletteras tills 

kommunstyrelsens sammanträde med angivande av hur finansiering skall ske.  

Kostnaden om 240 tkr föreslås belasta ansvar 11 och verksamhet 81402 

(utvecklingsmiljonen). 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) yrkar att en projektanställning 

sker av en person under max 1 år. 
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KS § 66 forts. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

  

1. Genomföra digitalisering och dokumentering av bildarkiv. 

 

2. Projektanställa en person under max 1 år. 

 

3. Kostnaden om 240 tkr belastar ansvar 11 och verksamhet 81402 

(utvecklingsmiljonen). 

 

 

____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öhman 

Olle Rodehn 

Ingela Bergare 
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 Dnr KS 2016-0036  

KS § 67 Basfinansiering för Communicare 2016 

 

Communicare är en projektbaserad ideell organisation som sedan 1996 har jobbat 

med att coacha unga människor till egen försörjning samt stöttat ungt 

entreprenörskap. Då det har skett förseningar i och förändringar av Europeiska 

socialfondens utlysningar har föreningen ett akut behov av att trygga sin 

basverksamhet fram tills nya projektpengar kan sökas. 

Storfors kommun anser att föreningen, genom sitt arbete, kan bidra till minskat 

utanförskap och arbetslöshet i kommunen. Storfors kommun ställer sig därmed 

positiv till att tillfälligt bidra till en basfinansiering av Communicare under 2016. 

En förutsättning för kommunen är att huvuddelen av de värmländska 

kommunerna bidrar till denna finansiering. 

  

Beslutsunderlag  

Ansökan från Communicare om bidrag 2016-01-28 

Tjänsteutlåtande från tf. kommunchef Ingmarie Thyr, 2016-02-18. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 30. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Bidra till basfinansiering av Communicare med 13 600 kr under 2016 under 

 förutsättning att huvuddelen av länets kommuner deltar i finansieringen. 

 Kostnaden belastar verksamhet 81108, SKL, Regionvärmland och ansvar 11 

 Kommunledning. 

 

2. Communicare redovisar om 6 månader hur bidraget använts för våra unga i 

 Storfors. 

 

___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Pernilla Uddh 

Ingela Bergare 
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 Dnr KS 2016-0005 

 

KS § 68 Medborgarförslag: Att kommunen köper OK macken 

  

Rubricerat medborgarförslag inkom till kommunkansliet 2015-12-17.  

Förslagsställaren tycker att kommunen ska köpa OK-macken.  

Förslagsställarens argument är att det finns en stark vilja från personal  

och invånare att den ska finnas kvar, även som en mötesplats. 

  

Svar på medborgarförslag:  

Storfors kommun håller med om att det är viktigt för samhället att det  

finns en bensinstation. Att driva bensinstationsverksamhet ligger dock inte inom 

det kommunala uppdraget.  

 

Kommunen är dock positiv till nyetablering och vill därför i första hand  

aktivt bidra till att skapa rätt förutsättningar för aktörer som önskar etablera 

bensinstationsverksamhet i Storfors kommun.  

 

Beslutsunderlag  

Medborgarförslag, 2015-12-17. 

Kommunfullmäktige 2016-02-10 § 2. 

Tjänsteutlåtande från utvecklingsstrateg Kenneth Sandén, 2016-03-04. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 31. 

 

 

Förslagställaren redogör för sitt medborgarförslag. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Besvara medborgarförslaget i enlighet med ovanstående, svar på medborgarförslag.  

 

____________________ 

 

 

 

 

 

Kopia 

Förslagsställaren 
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 Dnr KS 2016-0111  

 

KS § 69 Internkontrollplan 2016 

 

Grunden till internkontrollplanen bygger på 2015 års internkontrollplan. 

Revidering har skett utifrån en risk- och väsentlighetsanalys samt utvärdering av 

potentiella kontrollmoment tillsammans med kommunens enheter. 

 

Internkontrollplanen för 2016 ska rapporteras vid kommunstyrelsens sammanträde 

i februari 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från processtödjare, Oskar Eklöf, 2016-02-23. 

Internkontrollplan 2016. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 32. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Anta internkontrollplan 2016 enligt bilaga 3. 

 

___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia  

Oskar Ekelöf 

Respektive enhetschef 

Michael Björklund 

Informationschef 

Ingela Bergare 

Ingmarie Thyr 

Hans-Bertil Hermansson 

Daniel Bekking 

Mats Öhman 

 

 

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9356/1461568558201/Internkontrollplan+2016.pdf
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 Dnr KS 2016-0060 

 

KS § 70 Semesterstängt på biblioteket sommaren 2016 

 

För att klara bemanningen under bibliotekspersonalens sommarsemestrar har 

biblioteket under tidigare år varit stängt i 2-3 veckor.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från biblioteksansvarig Annica Arvidsson, 2016-02-10. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 34. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Sommaren 2016 har biblioteket stängt vecka 29-30. 

 

___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Annica Arvidsson 

Olle Rodehn 

Eva Wiklund 
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  Dnr KS 2016-0075 

 

KS § 71  Ändring av detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl.   

  Storfors kommun vill initiera en detaljplaneändring 
 

Planprojektets huvudsyfte är att pröva möjligheten för att uppföra  

ett äldreboende vid Kroppavägen i Storfors. 

 

Behov av denna typ av kommunal verksamhet uppstår som konsekvens av en 

demografisk prognos för äldre. 

 

Det planerade äldreboendet utgör ett betydande allmänt intresse. Även 

lokaliseringen måste ses som ett betydande allmänt intresse. 

 

Ny kvartersmark skapas för ett särskilt boende om 40 platser fördelat på två 

våningsplan. Med möjlighet till en framtida utbyggnad, som också illustreras i 

förslaget. 

 

En annan fråga som är viktig, är att man samtidigt utnyttjar tillfället att skapa en 

mer ändamålsenlig trafikapparat i anslutning till förskolan och Vargbroskolan. 

 

 

Bifogade handlingar: 

 Planbeskrivning 

 Behovsbedömning 

 Plankarta med grundkarta och bestämmelser 

 Illustration, plankarta med förklarande text 

 Fastighetsägarförteckning 

 Grundkarta 

 NVI - Naturvärdesinventering 
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KS § 71 forts.  

 

Tidigare beslut: 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 att genomföra en detaljplaneändring 

för angivet område i planområdet Koltorp 1:18,  

i syfte att möjliggöra byggnation av särskilt boende. 

 

Bakomliggande beslut: 

KF 2014-08-28, § 115, inriktningsbeslut. 

2014-10-10, tilldelningsbeslut till Riksbyggen. 

KS 2014-12-02, § 228, beslut om att utse styrgrupp för projektering av särskilt 

boende. 

KSU 2014-10-06, § 143, förstudierapport, nytt särskilt boende. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från utvecklingsstrateg Kenneth Sandén, 2016-02-18 samt 

tillhörande handlingar under rubrik bifogade handlingar. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 36. 

 

Utvecklingsstrateg Kenneth Sandén redogör för ärendet samt för samråds-och 

utställningsprocessen m.m. 

Förslaget redovisar bland annat byggnation av ett nytt Särskilt boende om 40 

platser samt möjlighet till en utbyggnad. 

Förslaget tar även upp trafiksituationen i området. 

Målet är att kommunfullmäktige ska behandla ärendet under juni månad och 

preliminär byggstart i oktober månad 2016. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Genomföra samrådsutställning gällande ändring av detaljplan för  

 Koltorp 1:18 med flera. 

 

2. Samrådsutställning startar tisdagen den 29 mars 2016 och pågår till  

 och med tisdagen den 20 april 2016. 

 

___________________  

 

 

 

Kopia 

Kenneth Sandén 

Eva Wiklund 
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 Dnr KS 2015-0408 

 

 

KS § 72  Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt 

 SoL för år 2016 

 

Sveriges Kommuner och Landsting har lämnat rekommendationer för arvode 

och omkostnadsersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner för år 2016 

(cirkulär 15:38). Detta är generella rekommendationer och bör ses som riktlinjer 

för kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Cirkulär 15:38 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Tjänsteutlåtande från 1:e socialsekreterare Charlotte Sjöberg, 2015-12-10. 

Kommunstyrelsen 2016-02-22 § 37. 

Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2016-03-03 § 19 samt bilaga. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22 § 37 att återremittera ärendet för 

förtydligande i cirkulär 15:38. I tabellen för omkostnadsersättning saknades en 

rubrik. 

 

Vid kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott 2016-03-03 sammanträde  

har tabellen kompletterats med rubrik. 

 

Kommunstyrelsen beslut  

 

Följa Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade ersättningar till 

kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2016, bilaga 4. 

 

___________________   

 

 

 

 

 

Kopia 

Christina Skogström 

Glenn Aspnes 

Margareta Albért 

Mikaela Eriksson 

 

 

 

   

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9357/1461568592163/Ers%C3%A4ttning+kontaktfamilj+SoL.pdf
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    Dnr KS 2016-0103 

 

 

KS § 73 Projektanställning för upprustning av vandringsleder m.m. 

 

Enhetschef för teknisk drift Tommy Svärd hemställer om att få anställa två 

personer för att genomföra de uppsnyggningsprojekt som finns med i 

ombudgeteringen för 2016. De kommer att arbeta med uppsnyggning utomhus i 

kommunen röjning, upprustning av våra vandringsleder och rastplatser på 

Bergslagskanalen. 

 

1 person projektanställs under 9 månader och 1 person projektanställs under 7 

månader. 

 

Kostnaden är upptagen i ombudgetering 2016 under åtgärd, 

Uppsnyggning utomhus i kommunen – 1 500 tkr. 

 

Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2016-02-19 § 8.  

Tjänsteutlåtande från enhetschef teknisk drift Tommy Svärd, 2016-03-01. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 37. 

 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Uppdra till kommunchef Mats Öhman söka externa medel. 

 

Bevilja projektanställning av två personer under 2016. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mats Öhman 

Ingela Bergare 

Tommy Svärd 
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  Dnr KS 2016-0051 

 

KS § 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
 

Enligt Socialstyrelsens föreskrift ”ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren eller den som bedriver 

socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett 

ledningssystem för verksamheten. Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet med 

att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet 

som omfattas av: 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS (SFS 1993:387) samt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

 

 Beslutsunderlag 

31 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (FSS 2001:453). 

Socialstyrelsens föreskrift ”ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 

(SOSFS 2011:9). 

Tjänsteutlåtande från medicinskt ansvarig sjuksköterska Hans-Bertil Hermansson, 

2016-02-08. 

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2016-03-03 § 4 samt bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Fastställa Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter 

som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Bilaga 5. 

 

____________________  

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingmarie Thyr 

Anna Blom 

Christina Skogström 

Glenn Aspnes 

Hans-Bertil Hermansson 

Margareta Albért 

 

 

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9358/1461568613222/Ledningssystem+f%C3%B6r+systematiskt+kvalitetsarbete.pdf
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 Dnr KS 2016-0052 

 

KS § 75 Rutin för rapportering/utredning av missförhållande 

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrift ”ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren eller den som bedriver 

socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett 

ledningssystem för verksamheten. Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet med 

att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet 

som omfattas av: 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS (SFS 1993:387) samt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

Till ledningssystemet kopplas rutiner. 

 

 Beslutsunderlag 

6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (FSS 2001:453). 

Socialstyrelsens föreskrift ”ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 

(SOSFS 2011:9). 

Tjänsteutlåtande från medicinskt ansvarig sjuksköterska Hans-Bertil Hermansson, 

2016-02-08. 

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2016-03-03 § 5 samt bilaga. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) föreslår att Kommunstyrelsens 

vård- och omsorgsutskott får i uppdrag att kontinuerligt rapportera till 

kommunstyrelsen om rapportering/utredning av missförhållanden. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

  

1. Fastställa rutin för rapportering och utredning av missförhållande enligt  

bilaga 6. 

 

2. Rutin för rapportering/utredning av missförhållanden träder i kraft  

 2016-04-01 och gäller till och med 2017-12-31. 

____________________ 

 

 

Kopia 

Ingmarie Thyr 

Anna Blom 

Hans-Bertil Hermansson 

Christina Skogström 

Glenn Aspnes 

 

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9361/1461569413073/Rutin+f%C3%B6r+rapportering+och+utredning+av+missf%C3%B6rh%C3%A5llanden+.pdf
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 Dnr KS 2016-0053 

 

KS § 76 Rutin för klagomål/synpunkter 

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrift ”ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9) ska vårdgivaren eller den som bedriver 

socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett 

ledningssystem för verksamheten. Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet med 

att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet 

som omfattas av: 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS (SFS 1993:387) samt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

Till ledningssystemet kopplas rutiner. 

 

 Beslutsunderlag 

31 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). 

6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (FSS 2001:453). 

Socialstyrelsens föreskrift ”ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” 

(SOSFS 2011:9). 

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2016-03-03 § 6 samt bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Fastställa rutin för klagomål/synpunkter enligt bilaga 7. 

 

2. Rutin för klagomål/synpunkter träder i kraft 2016-04-01 och gäller till och 

 med 2017-12-31. 

 

____________________ 

 

 
 

 

 

Kopia 

Ingmarie Thyr 

Anna Blom 

Hans-Bertil Hermansson 

Christina Skogström 

Glenn Aspnes 

 

http://www.storfors.se/download/18.2166e7fb1542dd718b9359/1461568630531/Rutin+f%C3%B6r+klagom%C3%A5l+synpunkter.pdf
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 Dnr KS 2016-0063 

 

KS § 77 Hyresavgifter för hjälpmedel vid tillfälligt behov 

 

En ny hjälpmedelspolicy beslutades under våren 2015 och utgör grunden för de 

beslutade förändringarna. 

Förändringarna innebär att de hjälpmedel som inte kräver hälso- och sjukvårdens 

kompetens blir egenansvar samt att hjälpmedel som förskrivs ska tillgodose ett 

varaktigt behov. 

 

Vid kortvarigt behov av hjälpmedel (under 4 månader) finns möjlighet att hyra 

hjälpmedel inom kommunens verksamhet. Detta gäller då utprovningen inte 

kräver hälso- och sjukvårdens kompetens och tillfällig funktionsnedsättning/skada 

vid t.ex. frakturer, operationer och liknande. Om behovet kvarstår efter fyra 

månader görs en bedömning om förskrivning. 

 

Hjälpmedelsnämnden beslutade, den 27 november 2015, att till respektive 

kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige föreslå enhetliga avgifter för hyra 

av hjälpmedel. 

I Hjälpmedelsnämnden finns två politiska representanter från Storfors kommun.  

 

Beslutsunderlag 

Hyresavgifter för hjälpmedel.  

Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott 2016-03-03 § 9. 

 

Förslag på sammanträdet -Yrkanden 

Christina Skogström (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens 

vård- och omsorgsutskott.  

En komplettering bör ske gällande en redovisning av vilka hyresavgifter för 

hjälpmedel vid tillfälligt behov har övriga kommuner i Värmland. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 

Återemittera ärendet till kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskott med 

uppdrag att ärendet bör kompletteras med en redovisning av vilka hyresavgifter 

för hjälpmedel vid tillfälligt behov, har övriga kommuner i Värmland.  

 

___________________ 

 

 

Kopia 

Christina Skogström 

Ingmarie Thyr 

Marita Pettersson    
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  Dnr KS 2016-0131 

 

KS § 78 Anställning av enhetschef, 100 % för Hemsjukvården 

 

Med anledning av att nuvarande enhetschef kommer att påbörja  

tjänstgöring hos annan arbetsgivare så finns behov av att rekrytera en  

enhetschef 100 % till enheten Hemsjukvård. 

 

Kostnaden ska belasta ansvar 44000 och verksamhet 50111. 

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Ingmarie Thyr, 2016-03-10. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Bevilja anställning av enhetschef, 100 %, för hemsjukvården, tillsvidare. 

 

2. Kostnaden belastar ansvar 44000 och verksamhet 50111. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingmarie Thyr 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2016-03-21 

 
Sida 

27(35) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

   Dnr KS 2016-0121 

 

                                     KS § 79 Anställning av resursassistenter  
 

Personer som saknar förankring på arbetsmarknaden samt uppbär ekonomiskt 

bistånd kan erbjudas en resursanställning. Målet är att anställningarna ska leda till 

att individerna blir självförsörjande. Varje resursanställning ska pågå under en 

individuellt anpassad tidsperiod men minst under ett år för att bereda inträde i 

arbetslöshetskassa.  

 

Resursassistenterna skall kunna arbeta inom olika kommunala områden men 

främst inom teknisk drift. Tjänsterna skall ses som ett komplement till 

kommunens övriga verksamhet.  

 

Administrationen för resursassistenterna skall ske via Jobbcentrum. Teknisk drift 

planerar att anställa två personer som projektanställda för att arbeta med bland 

annat vandringsleder. Dessa två ska kunna fungera som handledare för 

resursassistenterna. Tio personer skall kontinuerligt kunna vara anställda som 

resursassistenter.  

 

Resursassistenterna ska delfinansieras genom statsbidrag som utgår till följande 

anställningsformer: 

 

- Vid instegsjobbs kan kommunen rekvirera 80 procent av lönekostnaden, det 

vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgifter. Som mest 

800 kronor per dag vid heltidsanställning. I vissa fall kan även handledar- 

bidrag 50 kronor per dag utgå under maximalt tre månader. 

 

- Vid särskilt anställningsstöd kan kommunen rekvirera 85 procent av 

lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och 

arbetsgivaravgifter. Som mest 890 kronor per arbetsdag vid heltidsanställning. 

I vissa fall kan även handledarbidrag om 50 kronor per dag under de tre första 

månaderna utgå. 
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KS § 79 forts. 

 

- Vid nystartsjobb kan följande ersättningar rekvireras: 

Om den arbetssökande fyller 21–26 år under året får arbetsgivaren ett belopp 

som motsvarar en normal arbetsgivaravgift (31,42 %).  

Om den arbetssökande fyller 21–26 år under året och varit borta från 

arbetslivet i tolv av de senaste femton månaderna får arbetsgivaren ett belopp 

som motsvarar dubbla arbetsgivaravgiften (2 x 31,42 %). 

 

Personer som idag uppbär försörjningsstöd kommer erbjudas möjlighet att bli 

anställda som resursassistenter. Kostnaden för försörjningsstöd kan variera 

beroende på vilka utgifter man söker ersättning för, exempelvis medicin, busskort 

mm. men nedan ges exempel på hur det kan se ut:  

 

- ensamstående, 6500 kronor/ månad  

- två vuxna och fyra barn, 13 800 kronor/ månad 

- ensamstående med tre barn, 8600 kronor/ månad 

 

Räkneexempel ensamstående med tre barn: 

 

- En resursassistent är anställd med nystartsjobb och har en lön på 17 200 

kronor/ månad. Arbetsgivaravgifter 31,42% är 5,404 kronor. Totalsumma lön 

22 604 kronor. Anställningsstöd från Arbetsförmedlingen 10 808 kronor/ 

månad. Storfors kommuns kostnad 11 796 kronor/ månad. En person söker 

försörjningsstöd och får stöd med 8 600 kronor/ månad. Mellanskillnaden blir 

då -3 196 kronor/ månad.  

 

- För individer med längre startsträcka kan särskilt anställningsstöd vara 

fördelaktigt att börja med innan nystartsjobb. En resursassistent anställd med 

särskilt anställningsstöd och har en lön på 17 200 kronor/månad. 

Arbetsgivaravgifter är 31,42%  är 5 404 kronor. Totalsumma lön 22 604 kr. 

Anställningsstöd från Arbetsförmedlingen 19,14 kronor/ månad. Storfors 

kommuns kostnad 3 391 kronor/ månad. En person söker försörjningsstöd och 

får stöd med 8 600 kronor/ månad. Mellanskillnaden blir då + 5 209 kronor/ 

månad. 

 



  

 

STORFORS KOMMUN 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  
2016-03-21 

 
Sida 

29(35) 

 

  Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 

KS § 79 forts. 

 

Efter ett års anställning kan en person anställd med nystartsjobb ha gått vidare till 

annan anställning eller vara berättigad till arbetslöshetsersättning, vilket leder till 

att individen på sikt inte är beroende av försörjningsstöd. Under tiden med 

nystartsjobb ska den anställda också aktivt söka arbete med stöd av Jobbcentrum. 

Anställda med nystartsjobb betalar även skatt till kommunen och får meriter att 

kunna gå vidare med till annan anställning.  

 

Individ och familjeomsorgen får minskade utgifter för försörjningsstöd.  

Arbetsmarknadsenheten får ökade kostnader då förslaget avser större antal 

anställningar än de som idag finns budgeterade.  

 

Kostnaden belastar ansvar 362 och verksamhet 627. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Mariette Karlsson arbetsmarknad/jobbcentrum och Minna 

Rudnick integration, 2016-03-14. 

CESAM 2016-03-17. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Ge Jobbcentrum i uppdrag att skapa tio heltidstjänster för anställning av 

resursassistenter. 

 

Avrapportering sker till Kommunstyrelsens ledningsutskott var 3:e månad.  

 

Avrapportering sker till Kommunstyrelsen efter 6 månader. 

 

Kostnaderna belastar ansvar 362 och verksamhet 627.  

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Mariette Karlsson 

Minna Rudnick 

Tommy Svärd 

Anna Blom 
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   Dnr KS 2016-0125 

 

KS § 80 Anställning av projektsamordnare samt projektassistenter i 

 form extratjänster 

 

 

Integrationsavdelningen föreslår att kommunen anställer en projektsamordnare 

samt tre till fem projektassistenter inom integrationsavdelningen/ 

arbetsmarknadsenheten.  

 

Projektsamordnaren ska jobba med att samordna frivilligorganisationer, 

föreningar och volontärer för att öka den sociala integreringen av de nyanlända 

svenskar som bor i Storfors. Projektet ska stärka samarbetet mellan kommunen 

och frivilligorganisationerna. Knutet till projektsamordnaren kommer 

projektassistenter att fungera som medhjälpare.  
 

Projektsamordnaren ska också ta initiativ till att skapa nya sammanhang där 

dialog med de nyanlända kan ske. Projektet ska skapa nya mötesplatser samt 

stärka redan befintliga sociala mötesplatser. 

 

Integration är av stor vikt för nyanländas möjligheter att komma in i det nya 

samhället, att känna sig välkomna och inkluderade. För att detta ska bli möjligt 

krävs ett engagerat civilsamhälle. 

 

Inbjudningar till dialogsamtal/ information/ utbildningar skulle kunna ske till en 

större målgrupp inom projektets ramar. Exempel på dialogsamtal kan vara 

samhällsinformation, genus- och jämställdhetsperspektiv. Vi tror att ett 

förebyggande arbete leder till minskat utanförskap i samhället samt ger 

ekonomiska vinster.  

 

Starta-eget-information på olika språk ska ingå i projektet samt att målgruppen får 

bra information om möjligheten att hyra företagslokaler i kommunen. Detta kan 

öka nyföretagande och leda till fler arbetstillfällen i kommunen. 

 

Projektsamordnaren skulle kunna utgå från kommunens befintliga lokaler. Här 

kan en mötesplats upprättas med daglig verksamhet samt tjänstgöring både kvällar 

och helger.  

Personalkostnad för en heltidstjänst är 410 000 kronor inklusive P.O och viss OB-

ersättning. 

 

Förslaget bygger på att finansieringen av projektsamordnaren ska kunna ske med 

hjälp av § 37 a medel via Länsstyrelsen.  
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KS § 80 forts. 

 

Projektassistenterna kommer att helfinansieras via statliga medel för extra tjänster 

som innebär att ersättningen är 100 procent av lönekostnaden, för en anställning 

motsvarande 75 procent av heltid. Som mest kan 990 kronor per arbetsdag 

erhållas. Med lönekostnad avses bruttolön, sjuklön, semesterlön och 

arbetsgivaravgifter. Ersättning för handledning kan också utgå och är då 115 

kronor per dag.  

 

Extra tjänsterna finansieras av ansvar 362, verksamhet 627. 

 

Projektsamordnaren finansieras av ansvar 361, verksamhet 611.  

 

Dessa tjänster ryms inte inom budget men tanken är att de ska finansieras via 

statliga medel.  

 

Föreslås att  

Ge integration samt arbetsmarknadsenheten i uppdrag att anställa 

projektsamordnare samt tre till fem projektassistenter i form av extra tjänster.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från Mariette Karlsson arbetsmarknadsenheten och  

Minna Rudnick integration, 2016-03-15. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

  

Delegera till kommunstyrelsens ledningsutskott att besluta i ärendet. 

 

Om vi inte får § 37a medel och/eller att kostnaderna ökar skall ärendet åter till 

kommunstyrelsen för nytt beslut. 

 

___________________ 

 

 

 

 

Kopia 

Minna Rudnick 

Mariette Karlsson 

Anna Blom 

Kristina Karlsson  
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  Dnr KS 2016-0043 

 

 

KS § 81 Förändring av IFO:s organisation 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) redogör för förslag till 

förändrad organisation på Individ- och familjeomsorg. 

Förslaget innebär bland annat att 1:e socialsekreterare tjänsten tas bort och istället 

ersätts med en tjänst benämnd TÖS (Tillsynsansvarig över socialtjänsten). 

Organisationen utökas med en administratörstjänst. 

 

Med anledning av att organisationen på IFO är ansträngd med många  

ärenden per handläggare och att dokumentationen inte är helt 

tillfredsställande så behöver vi förändra och utöka. 

 

Den nuvarande tjänsten som förste socialsekreterare föreslås bytas 

mot en så kallas TÖS (tillsynsansvarig över socialtjänst). 

 

För att komma tillrätta med dokumentationen så föreslås organisationen utökas 

med ytterligare en administratör.  

 

Kostnaden ska belasta ansvar 365 och verksamhet 55100. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten, 2016-03-20. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

Utöka organisationen för IFO med 1 st administratör, 100 %, tillsvidare.  

 

Förändra tjänsten förste socialsekreterare och inrätta en ny tjänst som  

TÖS (tillsynsansvarig över socialtjänst). 

 

Kostnaden belastar ansvar 365 och verksamhet 55100. 

 

___________________ 

 

 

Kopia 

Ingmarie Thyr 

Ingela Bergare 

Daniel Bekking 
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 Dnr KS 2016-0088 

KS § 82 Ekonomi/månadsrapport 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för månadsrapport februari 2016. 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för verkligt utfall för verksamheterna 

gentemot budget. 

 

Ingela Bergare lämnar en beskrivning av personalförändringar såsom avslutade 

anställningar vilka är uppdelade på orsak, exempelvis pensionsavgång,  

slutat på egen begäran, nyanställningar. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av ekonomirapporten. 

 

__________________  
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  Dnr KS 2016-0010 

 

KS § 83 Årsredovisning, bokslut 2015 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för årsredovisning 2015. 

 

2015 års resultat uppgår till 2 860 tkr exklusive VA. Budget 2015 var ett positivt 

resultat om 406 tkr. Det är alltså en positiv skillnad om 2 453 tkr. 

Kommunens resultat inklusive VA blev 2 846 tkr 

 

Orsak till resultatet: 

 Återbetalning från AFA. 1 952 tkr   

 Statsbidrag flyktingmottagande 694 tkr 

 

 

Åtgärder i bokslutet 

2 900 tkr balanserat för eventuella kommande kostnader kopplade till 

Ensamkommande barn (EKB) och nysvenskar. 

 

Omflyttning av kostnader som var budgeterade som investeringar till 

driftskostnader uppgick till 670 tkr. 

 

Verksamheter 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för respektive verksamhets  

utfall gentemot budget. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2016-03-07 § 25. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens extra sammanträde den 4 april 2016. 

 

___________________ 

 

 

 

 

Kopia 

Ingela Bergare 
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KS § 84  Aktuella frågor 

 

Frågan om partistöd och blankett för redovisning. 

 

____________________ 

 

 


